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1. Podmiot świadczący usługę pośrednictwa pracy 

Fundacja Silver Economy jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 

873). Swoją działalność statutową Fundacja prowadzi od lutego 2013 r. pod kątem celów 

statutowych, do których należy m.in.: wzrost obywatelskiej aktywności edukacyjnej, 

przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, wspieranie środowisk 

marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.  
 

Fundacja Silver Economy jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/0011 5/2018. Posiada aktualny znak 

jakości Małopolskich Standardów Usług Szkoleniowych. Od 2017 roku Fundacja Silver Economy 

jest również Partnerem Egzaminacyjnym Fundacji VCC oraz prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC, 

a ponadto posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO  9001:2015. Z dniem 

31.07.2020 r. Fundacja została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencję 

Zatrudnienia pod numerem 24422. 

 

2. Cel pośrednictwa pracy 

Celem usługi pośrednictwa pracy jest jak najtrafniejszy dobór ofert pracy dla Uczestników projektu 

„Możemy więcej” oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, a także zwiększenie 

umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego jej poszukiwania przez 

uczestników ww. projektu. 

Dyżur pośrednika pracy polega na organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu 

w celu zaprezentowania zgromadzonych i opracowanych materiałów przed rozpoczęciem 

stażu/pracy, wypełnianiu kart usługi pośrednictwa pracy oraz nawiązywaniu współpracy 

z pracodawcami.  

Pośrednik pracy monitoruje aktywność uczestników projektu oraz rynek pracy w powiecie 

nowosądeckim i mieście Nowym Sączu, kładzie nacisk na samodzielność osób w podejmowaniu 

działań w zakresie poszukiwania przez nich pracy, w tym śledzi trendy rynkowe (branże rozwojowe 

i problemowe), analizuje krajowe i wojewódzkie prognozy zatrudnienia oraz w perspektywie 

rocznej (prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.pl/


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

(www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl), a także Raporty urzędów pracy nt. sytuacji na 

rynku pracy. 

Barometr zawodów - to jednoroczna prognoza rynku pracy, która pokazuje zapotrzebowanie na 

zawody. Badanie prowadzone jest lokalnie w całej Polsce, dzięki temu można zobaczyć wyniki dla 

każdego powiatu, województwa i całościowe dla kraju. 

Barometr powstaje podczas panelu ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: 

pracowników powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji 

zatrudnienia, pracowników specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy, izb 

rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast. 

 

Dzięki szerokiemu zapleczu eksperckiemu wyniki uwzględniają różne perspektywy i informacje, 

których nie ma w statystykach, jak np. powód, dla którego osoba nie podejmuje pracy. 

„Barometr zawodów” co roku powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucja 

województwa małopolskiego. 

Pełne wyniki można zobaczyć na stronie www.barometrzawodow.pl. 

Prognoza dla powiatu nowosądeckiego znajduje się pod linkiem:  

https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-

powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12. 

Prognoza dla miasta Nowego Sącza znajduje się pod linkiem: 

 https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-

sacz.19..11....1....0.1.1.11. 
 

3. Adresaci pośrednictwa pracy: 

40 uczestników projektu „Możemy więcej”, IX Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 

9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie 

dla OPS/PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Analiza prognoz zatrudnienia 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy 

zarówno w kraju jak i w województwie małopolskim nie uległa zmianie w miesiącu lipcu 2020 r. 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
https://barometrzawodow.pl/
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
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w porównaniu do poprzednich miesięcy. Również rodzaj zawodów deficytowych, zawodów w 

równowadze oraz zawodów nadwyżkowych w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu nie uległ 

zmianie w stosunku do poprzednich miesięcy, przede wszystkim dlatego że barometr jest 

opracowywany raz na dany rok kalendarzowy. 

5. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim na podstawie dostępnych danych 

i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Sądecki Urząd 

Pracy 

W miesiącu sierpniu 2020 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane dot. 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu VII.2020 r. Według przedstawionych danych, na 

dzień 31.07.2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 6 976 osób, w tym było 4 646 

kobiet, tj. 66,6 % i 2 330 mężczyzn tj. 33,4 %. W stosunku do czerwca br. liczba bezrobotnych w 

powiecie nowosądeckim na koniec lipca br. spadła o 110 osób. Spadek dotyczył zarówno kobiet (o 

60 osób) jak i mężczyzn (o 50 osób).  
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Od stycznia do lipca 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla PN zarejestrowało się 5 259 osób 

bezrobotnych (o 233 osoby więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim). Najwięcej osób 

zarejestrowało się w styczniu br.- 965 osób a najmniej w marcu br. – 657 osób. Wśród 

rejestrujących się zdecydowaną większość stanowiły osoby, które rejestrowały się po raz kolejny – 

4 166 (tj. 79,2 %), po raz pierwszy rejestrowało się 1 093 osoby, tj. 20,8 %. W tym samym czasie z 

rejestru osób bezrobotnych wyłączono 4 264 osoby (o 1 300 osób mniej niż w tym samych czasie 

w roku poprzednim). Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w lipcu br. – 1 830 osób a najmniej 

w kwietniu br. - 279 osób. Jak wynika z danych statystycznych w okresie styczeń – lipiec br. więcej 

osób zarejestrowano niż wyrejestrowano. 

Najważniejszą przyczyną wyłączeń osób bezrobotnych pozostawało podjęcie pracy – 2 829 osób, 

tj. 66,3 %. Jest to najwyższy odsetek podjęć pracy w stosunku do osób wyrejestrowanych od 2007 

roku w okresie styczeń – lipiec. Do głównych przyczyn wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych 

poza oczywiście podjęciem pracy należy także niepotwierdzenie gotowości do pracy – 304 osoby, 

dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej – 226 osób. Poniżej zestawiono te same 

okresy rok do roku w celu porównania jak kształtowała się i zmieniała sytuacja na rynku pracy. 

http://www.silvereconomy.pl/
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W okresie styczeń – lipiec 2020 roku pozyskano 1 918 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. W samym lipcu br. zgłoszono 325 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. 
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Zawody w jakich pozyskano najwięcej ofert pracy to:  

 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni – 40 miejsc 

 sprzedawca – 27 miejsca,  

 pomocniczy robotnik budowlany – 14 miejsc,  

 technik prac biurowych – 19 miejsc,  

 stolarz – 13 miejsc,  

 murarz – 8 miejsc 

 fizjoterapeuta – 7 miejsc,  

 kelner – 7 miejsc,  

 

Wskaźnik płynności rynku pracy w lipcu br. wynosił 74,9 % i był znacznie wyższy niż ten sam 

wskaźnik w lipcu w latach 2018 - 2019. 

 

Z kolei w miesiącu lipcu 2020 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1927 osób 

bezrobotnych (w tym 1036 kobiet), tj. o 2 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z 

prawem do zasiłku stanowiły 19,8% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (381 os.). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.07.2020 r. 

w tym: 

1927 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1438 

 kobiet 1036 

 niepełnosprawnych 131 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 381 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 306 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 304 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec lipca 2020 r.) 4,0 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  686 

 w tym objętych finansowaniem 552 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1590 

http://www.silvereconomy.pl/
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Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 156 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 229 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 110 

 

Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec lipca zarejestrowanych było 97 osób 

poszukujących pracy (w tym 36 kobiet), z czego 26 osób to niepełnosprawni niepozostający w 

zatrudnieniu. W lipcu 2020 r. zarejestrowało się 20 osób poszukujących pracy oraz 24 osoby 

wyrejestrowały się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 31.07.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1438 

osób (74,6% ogółu zarejestrowanych). Najliczniejszy udział stanowiły osoby do 30 roku życia – 

27,8% (535 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 26,7% (514 os.), osoby powyżej 50. roku życia 

23,7% (457 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 

niepełnosprawne do 18 roku życia – 22,6% (436 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 6,8% 

(131 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W lipcu 2020 r. zarejestrowanych zostało 306 osób (o 31 osób mniej niż w czerwcu 2020 r.), a z 

ewidencji wyłączono 304 osoby bezrobotne (o 42 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu). W 

okresie sprawozdawczym 126 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną podjęło 

30 osób, z czego 12 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba podjęła pracę w 

ramach robót publicznych, 13 osób rozpoczęło działalność gospodarczą w związku z przyznaniem 

jednorazowo środków z Funduszu Pracy, 1 osoba podjęła pracę w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego oraz 3 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach 

bonu na zasiedlenie.  

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących 

pracę do liczby nowo zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, wyniósł w lipcu 51,0%. Ww. 

wskaźnik był wyższy niż w poprzednim miesiącu o 2,9 pkt proc. oraz w porównaniu z lipcem 2019 

r. wyższy o 5,8 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019 i 2020 

przedstawia poniższy wykres. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Stopa bezrobocia na koniec lipca br. w kraju, w województwie małopolskim i w Nowym Sączu 

utrzymała się na poziomie czerwca br. Natomiast w powiecie nowosądeckim stopa bezrobocia 

spadła o 0,2 punktu procentowego.  

Stopy bezrobocia stan na koniec lipiec 2020 r. dla wybranych powiatów i miast woj. małopolskiego:  

- Gorlicki – 6,0 % (2,8 tys. bezrobotnych)  

- Limanowski - 7,9 % (4,4 tys. bezrobotnych)  

- Nowotarski – 6,5 % (4,5 tys. bezrobotnych)  

- Tatrzański – 8,5 % (2,5 tys. bezrobotnych)  

- Miasto Kraków – 2,7 % (13,6 tys. bezrobotnych)  

http://www.silvereconomy.pl/
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- Miasto Tarnów – 5,3 % (3,0 tys. bezrobotnych).  

Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia w województwie małopolskim:  

1. Dąbrowski – 10,9 % (2,6 tys. bezrobotnych)  

2. Nowosądecki – 9,0 % (7,0 tys. bezrobotnych)  

3. Tatrzański – 8,5 % (2,5 tys. bezrobotnych)  

4. Chrzanowski – 7,9 % (3,3 tys. bezrobotnych)  

5. Limanowski – 7,9 % (4,4 tys. bezrobotnych).  

Powiat o najniższej stopie bezrobocia w województwie małopolskim to powiat bocheński – 3,8 % 

(1,6 tys. osób bezrobotnych). 
 

6. Oferty pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. 

Pracownik Biura Obsługi Klienta | Pers - ekspert higieny – Nowy Sącz 

 https://www.olx.pl/oferta/pracownik-biura-obslugi-klienta-pers-ekspert-higieny-CID4-
IDG5y5f.html#1c4a32069d 

Sekretariat/Asystent Zarządu – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/sekretariat-asystent-zarzadu-CID4-IDEgXyE.html#1c4a32069d 

Kierownik biura/Asystentka – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/kierownik-biura-asystentka-CID4-IDFX4S6.html#1c4a32069d 

Kelner-barman – Krynica-Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/kelner-barman-CID4-IDGbBvS.html#589f4b74eb 

Piekarz - ciastowy, Piekarz - piecowy, Pomocnik Piekarza - Bobowa 

https://www.olx.pl/oferta/piekarz-ciastowy-piekarz-piecowy-pomocnik-piekarza-CID4-

IDG6NQH.html#540d8dcc09 

Kucharz - Restauracja Strakija w Muszynie 

https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-kucharza-restauracja-strakija-w-muszynie-CID4-

IDG19iN.html#540d8dcc09 

Kucharka/Pomoc kuchenna – Jamna 

https://www.olx.pl/oferta/kucharka-pomoc-kuchenna-CID4-IDFNIJM.html#540d8dcc09 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.olx.pl/oferta/kelner-barman-CID4-IDGbBvS.html#589f4b74eb
https://www.olx.pl/oferta/piekarz-ciastowy-piekarz-piecowy-pomocnik-piekarza-CID4-IDG6NQH.html#540d8dcc09
https://www.olx.pl/oferta/piekarz-ciastowy-piekarz-piecowy-pomocnik-piekarza-CID4-IDG6NQH.html#540d8dcc09
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-kucharza-restauracja-strakija-w-muszynie-CID4-IDG19iN.html#540d8dcc09
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-kucharza-restauracja-strakija-w-muszynie-CID4-IDG19iN.html#540d8dcc09
https://www.olx.pl/oferta/kucharka-pomoc-kuchenna-CID4-IDFNIJM.html#540d8dcc09


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

Restauracja OCH zatrudni doświadczonego kelnera z pasją – Ochotnica Dolna 

https://www.olx.pl/oferta/restauracja-och-zatrudni-doswiadczonego-kelnera-z-pasja-CID4-

IDFUY6W.html#540d8dcc09 

Młodszy menadżer McDonald’s Trzy Korony – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/mlodszy-menadzer-mcdonalds-trzy-korony-CID4-
IDG4VX4.html#540d8dcc09 

Pracownik restauracji – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/pracownik-restauracji-CID4-IDG4U0d.html#540d8dcc09 

Pizzerman – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/pizzerman-CID4-IDDIGqR.html#540d8dcc09 

Praca kelner-sommelier – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca-kelner-sommelier-CID4-IDG3OLU.html#540d8dcc09 

Kucharza - Pomoc kuchenną zatrudnię – Maciejowa 

https://www.olx.pl/oferta/kucharza-pomoc-kuchenna-zatrudnie-CID4-IDG7nhl.html#540d8dcc09 

Kucharz/Pomoc kuchenna – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/kucharz-pomoc-kuchenna-CID4-IDG5qdD.html#540d8dcc09 

Paca Pizzerman/sprzedawca – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/paca-pizzerman-sprzedawca-CID4-IDG58Ot.html#540d8dcc09 

Dostawca pizzy – Kamionka Wielka 

https://www.olx.pl/oferta/dostawca-pizzy-CID4-IDE8jA6.html#540d8dcc09 

Kucharz – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/kucharz-CID4-IDzCSdM.html#540d8dcc09 

Praca na stanowisku pizzerman – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-pizzerman-CID4-IDDQjoh.html#540d8dcc09 

Praca na stanowisku kucharza – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-kucharza-CID4-IDFowVP.html#540d8dcc09 
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Zatrudnię kelnera.kelnerkę – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-kelnera-kelnerke-CID4-IDCM4JA.html#540d8dcc09 

Barman/kelner – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/barman-kelner-CID4-IDDlWZV.html#540d8dcc09 

Super Oferta Parcy na stanowisku Kucharz – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/super-oferta-parcy-na-stanowisku-kucharz-CID4-
IDFZRll.html#540d8dcc09 

Doradca Klienta ekspedient sprzedawca Jubiler SEZAM Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/doradca-klienta-ekspedient-sprzedawca-jubiler-sezam-nowy-sacz-
CID4-IDFXo0E.html#7940ea6911;promoted 

Kasjer Sprzedawca Sklep Żabka – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-sklep-zabka-atrakcyjne-wynagrodzenie-CID4-
IDGe8X1.html#eb7809208c 

Sprzedawca – Kasjer – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-kasjer-CID4-IDG1k0B.html#eb7809208c 

Sprzedawca – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/praca-od-zaraz-krynica-zdroj-CID4-IDDfMTd.html#eb7809208c 

Ekspedientka Sprzedawca - sklep Słoneczko – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/ekspedientka-sprzedawca-sklep-sloneczko-CID4-
IDGaE1s.html#eb7809208c 

HEBE Konsultant - Sprzedawca (4/5 etatu) – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/hebe-konsultant-sprzedawca-4-5-etatu-CID4-
IDG0tIt.html#eb7809208c 

Kaufland Nowy Sącz - Młodszy Sprzedawca/Kasjer – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/kaufland-nowy-sacz-mlodszy-sprzedawca-kasjer-CID4-
IDGaC9n.html#eb7809208c 

Kasjer – sprzedawca – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-CID4-IDA6sO5.html#eb7809208c 
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Sprzedawca – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-CID4-IDG9F3m.html#eb7809208c 

Sprzedawca-doradca klienta w salonach Monnari w C.H. w Nowym Sączu 

https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-doradca-klienta-w-salonach-monnari-w-c-h-w-nowym-
saczu-CID4-IDFTna5.html#eb7809208c 

Firma Handlowa "MIKULEC" zatrudni SPRZEDAWCĘ – Grybów 

https://www.olx.pl/oferta/firma-handlowa-mikulec-zatrudni-sprzedawce-CID4-
IDG5CZG.html#eb7809208c 

Sprzedawca w Top Secret w Galerii Trzy Korony w Nowym Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/przyjme-do-pracy-na-top-secret-w-galerii-trzy-korony-w-nowym-sacz-
CID4-IDFZjaV.html#eb7809208c 

Społem Zastępca Kierownika Sklepu Spożywczego – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/spolem-zastepca-kierownika-sklepu-spozywczego-CID4-
IDFYGto.html#eb7809208c 

Al.Capone Zatrudni Młodszego Specjalistę – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/al-capone-zatrudni-mlodszego-specjaliste-CID4-
IDDwsrj.html#eb7809208c 

Pracownik Magazynu_Auto Partner SA_filia Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/pracownik-magazynu-auto-partner-sa-filia-nowy-sacz-CID4-
IDGccnJ.html#b0444b9c50 

Pomoc magazyniera i kierowca – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/pomoc-magazyniera-i-kierowca-CID4-IDoUnNK.html#243eec95bd 

Wsparcie prac magazynowych – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/wsparcie-prac-magazynowych-CID4-IDFWdyj.html#243eec95bd 

Magazynier – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/magazynier-CID4-IDAHo4N.html#243eec95bd 
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F.H. MIKULEC Andrzej Mikulec zatrudni MAGAZYNIERA – Grybów 

https://www.olx.pl/oferta/f-h-mikulec-andrzej-mikulec-zatrudni-magazyniera-CID4-
IDG6lzp.html#243eec95bd 

Magazynier – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/magazynier-CID4-IDFD6mN.html#243eec95bd 

Magazynier – operator wózka jezdniowego – Wielogłowy 

https://www.olx.pl/oferta/magazynier-operator-wozka-widlowego-CID4-
IDFlTJm.html#243eec95bd 

Hotel zatrudni: Magazyniera/zaopatrzeniowca – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-magazyniera-zaopatrzeniowca-CID4-
IDDiC5v.html#243eec95bd 

 

7. Źródła potencjalnych ofert pracy: 

www.praca.gov.pl 
https://stepstone.pl 
https://pl.jooble.org.pl 
https://www.praca.gov.pl/ 
https://sprawniwpracy.com/ 
https://www.pracuj.pl/ 
https://www.gumtree.pl/ 
http://www.praca4u.net/ 
https://www.jobs.pl/ 
https://www.careerjet.pl/ 
https://praca.trovit.pl/ 
https://www.strefapracy.eu/ 
https://szybkopraca.pl/ 
https://pl.jobsora.com/ 

https://praca.money.pl/ 
https://www.praca.pl/  
https://gazetapraca.pl/ 
https://gratka.pl/ 
https://www.rp.pl/praca 
http://e-pracuj.pl/ 
https://fachpraca.pl/ 
https://www.przedstawiciele.pl/ 
http://www.abcpraca.pl/ 
https://biznes.interia.pl/praca 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.praca.egospodarka.pl/ 
http://www.pracorama.pl/ 
http://www.olx.pl/ 
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