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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 (Vocational Competence Certificate) oraz 

prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC, a ponadto posiada wdrożony System Zarządzania Jakością 

wg normy ISO  9001:2015. Z dniem 31.07.2020 r. Fundacja uzyskała także wpis 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/
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(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 X.2020r. 

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 październiku 2020 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu IX.2020 r. Według przedstawionych danych, 

na dzień 30.09.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

zarejestrowanych było 6 950 osób bezrobotnych, w tym 4 679 kobiet (67,3 %) i 2 271 mężczyzn 

(32,7 %). W stosunku do sierpnia br. liczba bezrobotnych w miesiącu wrześniu br. wzrosła o 16 

osób. 

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych są liczne grupy osób, które potrzebują pomocy i wsparcia 

w znalezieniu pracy. Są to:  

- kobiety – 4 679 (67,3 %),  

- osoby długotrwale bezrobotne – 3 430 (49,4 %),  

- osoby młode do 30 roku życia - 2 395 (34,5 %),  

- osoby z wykształceniem co najmniej średnim (w tym: średnie, policealne i wyższe) - 3 942 (56,7%). 

 

 

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe wielkości dotyczące struktury zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. 

http://www.silvereconomy.pl/
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Wśród osób bezrobotnych dominują mieszkańcy wsi, co wynika z prostego faktu, że większość 

ludności powiatu nowosądeckiego skupiona jest na wsi. 

 

Najwięcej osób bezrobotnych było w przedziale wiekowym 25 - 34 lat. Aż co trzeci bezrobotny to 

osoba do 30 roku życia. Jak widać na wykresie poniżej liczba młodych osób bezrobotnych na koniec 

września 2020 r. była wyższa w stosunku do analogicznego okresu w ostatnich latach 2017 – 2019. Na 

podstawie tego zestawienia można wnioskować, iż z powodu koronawirusa zaczynają mieć problemy 

z pracą osoby młode. Właśnie dużo osób młodych pracowało przed pandemią w sektorach, które 

zostały najbardziej dotknięte ”locdownem”. Chodzi o gastronomię, hotelarstwo, turystykę i usługi. Te 

branże były głównym pracodawcą dla osób młodych, na tę chwilę liczba wakatów w tych branżach 

znacząco maleje. W tej sytuacji jest obawa, że trudniej też będzie znaleźć pracę tegorocznym 

absolwentom. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Na koniec września 2020 r. najwięcej osób bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędu pracy ponad 

24 miesiące – 1 940, tj. 27,9 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej dominują kobiety – 82,9 % (1609 osób). 

Widać z tego, że czas wyczekiwania przez kobiety na pracę jest dłuższy niż w przypadku mężczyzn. 

Zdecydowana większość osób bezrobotnych zaliczana jest do osób będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. Z danych statystycznych wynika, że do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy z terenu powiatu nowosądeckiego zalicza się 6 065 osób bezrobotnych, tj. 87,3 % ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. W populacji tej przeważają kobiety w liczbie 4 161, co stanowiło 68,6 

% ogółu osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Od początku roku do końca września br. zarejestrowało się 6 827 osób bezrobotnych a 

wyrejestrowało w tym samym czasie 5 858 osób (więcej rejestracji o 969 osób). 

 

W okresie styczeń – wrzesień 2020 roku pozyskano 2 507 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. W samym wrześniu br. zgłoszono 290 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. 
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Za pośrednictwem urzędu pracy poszukiwano głównie pracowników w zawodach (najliczniejsze): 

 

W miesiącu wrześniu br. pracę podjęło 584 osoby. W roku poprzednim we wrześniu pracę podjęło 

481 osób. W okresie od stycznia do września br. pracę podjęło 3 827 osób. 

Zdecydowaną większość stanowili bezrobotni podejmujący zatrudnienie niesubsydiowane – 3 098 

osób, tj. 81,0 % wszystkich zgłoszonych podjęć pracy do urzędu. Zatrudnienie subsydiowane 

podjęło 729 osób, tj. 19,0 %. 

 

Z kolei w miesiącu wrześniu 2020 r. W ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1807 osób 

bezrobotnych (w tym 994 kobiety), tj. o 71 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem 

do zasiłku stanowiły 18,5% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (335 os.). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 30.09.2020 r. 

w tym: 

1807 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1368 

 kobiet 994 

 niepełnosprawnych 135 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 335 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 325 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 396 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec sierpnia 2020 r.) 3,8 % 

http://www.silvereconomy.pl/
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Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  706 

 w tym objętych finansowaniem 559 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1733 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 226 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 226 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 166 

 

Na koniec września stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,8% i była o 2,3 pkt proc. niższa 

od stopy bezrobocia w Polsce (6,1%) oraz o 5,1 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie 

nowosądeckim (8,9%). 

Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec września zarejestrowane były 83 

osoby poszukujące pracy (w tym 36 kobiet), z czego 21 osób to niepełnosprawni niepozostający w 

zatrudnieniu. We wrześniu 2020 r. zarejestrowało się 9 osób poszukujących pracy, a 18 osób 

wyrejestrowało się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 30.09.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Nowym Sączu 

znajdowało się 1368 osób (75,7% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej znajdowały się: osoby do 

30 roku życia – 25,6% (463 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 29,8% (538 os.), osoby powyżej 

50. roku życia – 24,6% (445 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 22,8% (412 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 

7,5% (135 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

We wrześniu 2020 r. zarejestrowanych zostało w SUP w Nowym Sączu 325 osób (o 73 osoby więcej 

niż w sierpniu 2020 r.), a z ewidencji wyłączono 396 osób bezrobotnych (o 95 osób więcej niż w 

poprzednim miesiącu). W okresie sprawozdawczym 206 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. 

Pracę subsydiowaną podjęło 20 osób, z czego 10 osób podjęło pracę w ramach prac 

interwencyjnych, 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą w związku z przyznaniem 

jednorazowo środków z Funduszu Pracy, 3 osoby podjęły 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, wyniósł we wrześniu 2020 r. 69,5%. Ww. wskaźnik był 

wyższy niż w poprzednim miesiącu o 12,0 pkt proc. oraz w porównaniu z wrześniem 2019 r. wyższy 

o 9,6% pkt. proc. pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019 i 2020 

http://www.silvereconomy.pl/


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Stopa bezrobocia na koniec września 2020 r. w kraju, w województwie małopolskim utrzymała się 

na poziomie czerwca br. Natomiast w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim stopa bezrobocia 

spadła o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do miesiąca sierpnia br.  
 

6. Oferty pracy w miesiącu październiku 2020 r. 

Praca biurowa – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca-biurowa-CID4-IDGMaoj.html#d90e84bdc3 

 
Praca biurowa - centrum Nowego Sącza 
https://www.olx.pl/oferta/praca-biurowa-centrum-nowego-sacza-CID4-
IDH4aiN.html#d90e84bdc3  

 
Asystent/ka Działu Księgowości - praca stacjonarna w firmie NOWY SĄCZ 
https://www.olx.pl/oferta/asystent-ka-dzialu-ksiegowosci-praca-stacjonarna-w-firmie-nowy-
sacz-CID4-IDGW8al.html#d90e84bdc3 

 
Pracownik biurowy – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-biurowy-CID4-IDGWThK.html#d90e84bdc3 

 
Referent ds. sprzedaży – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/referent-ds-sprzedazy-CID4-IDGIY22.html#d90e84bdc3 

 
Kucharz - Nowy Sącz 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.olx.pl/oferta/firma-w-nowym-saczu-zatrudni-kucharza-CID4-
IDFo1b2.html#d21c5f9ac2 

 

Pracownik FAST-FOOD – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-fast-food-CID4-IDoOmEg.html#d21c5f9ac2 
 

Kelnerki/Barmanki – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/kelnerki-barmanki-CID4-IDGWe3G.html#d21c5f9ac2 
 

Zatrudnie Kucharke/Kucharza – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-kucharke-kucharza-CID4-IDGURm1.html#be5bb2c659 
 

Kierowca do pizzerii – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/kierowca-do-pizzerii-CID4-IDGTyon.html#be5bb2c659 
 

Praca kierowca w Doner King - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca-kierowca-w-doner-king-nowy-sacz-CID4-
IDAdDUo.html#be5bb2c659 
 

Praca Kucharz, Grill, Wydawka – Nowy Sącz 
Https://www.olx.pl/oferta/praca-kucharz-grill-wydawka-CID4-IDGPtQN.html#be5bb2c659 
 

Masarz – rzeźnik – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/masarz-rzeznik-CID4-IDF1Ko8.html#be5bb2c659 
 

Restauracja Feniks - Kucharka / Kelnerka – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/restauracja-feniks-kucharka-kelnerka-CID4-
IDGOizT.html#be5bb2c659 
 

Pomoc kuchenna - Muszyna 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-CID4-IDGLSvl.html#589f4b74eb 
 

Kucharka/kucharz - Muszyna 
Https://www.olx.pl/oferta/kucharka-kucharz-CID4-IDDi17g.html#589f4b74eb 
 

Restauracja Mekong zatrudni kierowcę do rozwożenia posiłków – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/restauracja-mekong-zatrudni-kierowce-do-rozwozenia-posilkow-
CID4-IDGVDkQ.html#589f4b74eb 

 
Zatrudnię cukiernika, piekarza, osobę do krojenia i pakowania pieczywa - 
Rożnów 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-cukiernika-poekarza-osobe-do-krojenia-i-pakowania-
pieczywa-CID4-IDH0K6n.html#589f4b74eb;promoted 
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Pomoc kuchenna - Ski Hotel – Piwniczna-Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-ski-hotel-CID4-IDGRSHw.html#589f4b74eb 

 

Piekarz - ciastowy, Piekarz - piecowy, Pomocnik Piekarza - Bobowa 
https://www.olx.pl/oferta/piekarz-ciastowy-piekarz-piecowy-pomocnik-piekarza-CID4-
IDG6NQH.html#589f4b74eb 
 

Praca w Hotelu, stanowisko: Kelner / Kelnerka + zakwaterowanie – Krynica 
Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-hotelu-stanowisko-kelner-kelnerka-zakwaterowanie-
krynica-CID4-IDvJUyl.html#589f4b74eb 
 

Praca w Hotelu, stanowisko: Supervisora Barów + zakwaterowanie – Krynica 
Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-hotelu-stanowisko-supervisora-barow-zakwaterowanie-
krynica-CID4-IDFtwEN.html#589f4b74eb 
 

Praca w Hotelu, stanowisko: Barman / Barmanka + zakwaterowanie – Krynica 
Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-hotelu-stanowisko-barman-barmanka-zakwaterowanie-
krynica-CID4-IDAkrWv.html#589f4b74eb 
 

Praca Pizzeria - Trzciana 
https://www.olx.pl/oferta/praca-pizzeria-trzciana-CID4-IDGPgOd.html#589f4b74eb 
 

Kucharz – Krynica Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/kucharz-CID4-IDF1ZXf.html#589f4b74eb 
 

Hotel zatrudni: Zastępca Kierownika Działu Gastronomi (F&B) – Krynica Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-zastepca-kierownika-dzialu-gastronomi-f-b-CID4-
IDGMseN.html#589f4b74eb 
 

Hotel zatrudni: Pracownik utrzymania czystości na kuchni – Krynica Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-pracownik-utrzymania-czystosci-na-kuchni-CID4-
IDxriDe.html#589f4b74eb 
 

Hotel zatrudni: Cukiernika + zakwaterowanie – Krynica Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-cukiernika-zakwaterowanie-CID4-
IDxriiQ.html#589f4b74eb 

 
Kierowca – Biała Niżna 
https://www.olx.pl/oferta/kierowca-CID4-IDGK2OZ.html#589f4b74eb 
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Kucharz - Dąbrowa 
https://www.olx.pl/oferta/pani-umiejaca-gotowac-CID4-IDGLmpV.html#589f4b74eb 

 

Poszukiwany Doradca Klienta do biura Nationale Nederlanden - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/poszukiwany-doradca-klienta-do-biura-nationale-nederlanden-
nowy-sacz-CID4-IDGAMSR.html#4773cb0df4 
 

Fakturzysta – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/fakturzysta-CID4-IDH3Gd2.html#4773cb0df4 
 
Księgowy / Księgowa – Piwniczna-Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/ksiegowy-ksiegowa-CID4-IDH35sC.html#4773cb0df4 
 

Profesjonalny Doradca Finansowy - Świniarsko 
https://www.olx.pl/oferta/profesjonalny-doradca-finansowy-CID4-IDFdvju.html#4773cb0df4 
 

Księgowa/Księgowy do biura rachunkowego – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/ksiegowa-ksiegowy-do-biura-rachunkowego-CID4-
IDw4K3x.html#4773cb0df4 
 

Firma w Nowym Sączu zatrudni głównego księgowego 
https://www.olx.pl/oferta/firma-w-nowym-saczu-zatrudni-glownego-ksiegowego-CID4-
IDDEese.html#4773cb0df4 
 

Fryzjer/ka - umowa o pracę – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-na-pelny-etat-fryzjera-ke-umowa-o-prace-CID4-
IDG4XRk.html#dfa899cf6f 
 

Fryzjer/ fryzjerka - Trendy Hair Fashion - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-fryzjera-fryzjerke-trendy-hair-fashion-nowy-sacz-CID4-
IDGS0KG.html#dfa899cf6f 

 
Fryzjer – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/fryzjer-CID4-IDDuOdE.html#e16636b197  
 

Dekorator-sprzedawca/Szachownica - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/dekorator-sprzedawca-szachownica-nowy-sacz-CID4-
IDGYvQo.html#7940ea6911 
 

Sprzedawca Martes Sport – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-martes-sport-umowa-zlecenie-CID4-
IDGMAIR.html#7940ea6911 
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Społem Kierownik Sklepu Ogólnospożywczego – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/spolem-kierownik-sklepu-ogolnospozywczego-CID4-
IDH3ULM.html#7940ea6911 

 

Pracownik Stacji Paliw Stacja Lotos – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-stacji-paliw-stacja-lotos-CID4-IDFv27k.html#7940ea6911 
 

Pracownik sklepu -umowa zlecenie – Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-sklepu-umowa-zlecenie-od-zaraz-CID4-
IDH4AsA.html#7940ea6911 
 

Dekorator / Mohito / Trzy Korony - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/dekorator-mohito-trzy-korony-nowy-sacz-CID4-
IDGMijt.html#7940ea6911 
 

Kasjer Sprzedawca, ul. Piłsudskiego – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/nowy-sacz-kasjer-sprzedawca-ul-pilsudskiego-CID4-
IDH3U3B.html#7940ea6911 
 

Pracownik Sklepu – Tymbark  
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-sklepu-CID4-IDGL6GI.html#7940ea6911 
 

Zastępca kierownika PEPCO - Bobowa, Topolowa 
https://www.olx.pl/oferta/zastepca-kierownika-pepco-bobowa-topolowa-CID4-
IDGVsFF.html#7940ea6911 
 

Sprzedawca w JYSK - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-w-jysk-nowy-sacz-caly-etat-CID4-
IDGQmF8.html#7940ea6911 
 

Zastępca kierownika sklepu NEW YORKER - CH Sandecja – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/zastepca-kierownika-sklepu-new-yorker-ch-sandecja-CID4-
IDGKwjt.html#7940ea6911 

 
Sprzedawca – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-CID4-IDGQiUq.html#7940ea6911 

 
Kasjer-Sprzedawca Groszek - Paszyn 

https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-groszek-paszyn-CID4-
IDGPa2W.html#7940ea6911 
 

Kasjer / Sprzedawca – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-CID4-IDFWtIB.html#7940ea6911 
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Stacja Paliw Orlen – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/stacja-paliw-orlen-CID4-IDGXH37.html#7940ea6911 

 
Kasjer sprzedawca – Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-CID4-IDGyOBA.html#7940ea6911 

 
Kasjer - Sprzedawca - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-nowy-sacz-CID4-IDGUqf8.html#7940ea6911 
 

Sprzedawca w Salonie AGATA S.A. - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-w-salonie-agata-s-a-nowy-sacz-CID4-
IDGUtGV.html#7940ea6911 
 

Sprzedawca w sklepie odzieżowym – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-na-stanowisko-sprzedawcy-w-sklepie-odziezowym-CID4-
IDDIYnF.html#7940ea6911 
 

Kasjer – sprzedawca – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca-kasjer-sprzedawca-CID4-IDH1rFN.html#7940ea6911  
 
Empik, Doradca Klienta - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/empik-doradca-klienta-nowy-sacz-europa-CID4-
IDGWfGm.html#7940ea6911 
 

Kasjer - sprzedawca PEPCO - Nowy Sącz, Krakowska 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-pepco-nowy-sacz-krakowska-CID4-
IDGJPmm.html#7940ea6911 
 

Sprzedawca magazynier - Tęgoborze 
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-magazynier-CID4-IDH24nn.html#7940ea6911 
 

Praca dla Pracownika ds. wod-kan – Gródek nad Dunajcem 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pracownika-ds-wod-kan-CID4-
IDH9E7I.html#1c4a32069d 

 
Pracownik biurowy - Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-zatrudni-pracownika-biurowego-stary-sacz-CID4-
IDtpbQN.html#1c4a32069d 

 
Asystent księgowego - Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-produkcyjna-w-starym-saczu-zatrudni-asystenta-
ksiegowego-CID4-IDG0Hp8.html#4773cb0df4 
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https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-w-salonie-agata-s-a-nowy-sacz-CID4-IDGUtGV.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-w-salonie-agata-s-a-nowy-sacz-CID4-IDGUtGV.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-na-stanowisko-sprzedawcy-w-sklepie-odziezowym-CID4-IDDIYnF.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-na-stanowisko-sprzedawcy-w-sklepie-odziezowym-CID4-IDDIYnF.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/praca-kasjer-sprzedawca-CID4-IDH1rFN.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/empik-doradca-klienta-nowy-sacz-europa-CID4-IDGWfGm.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/empik-doradca-klienta-nowy-sacz-europa-CID4-IDGWfGm.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-pepco-nowy-sacz-krakowska-CID4-IDGJPmm.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-sprzedawca-pepco-nowy-sacz-krakowska-CID4-IDGJPmm.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-magazynier-CID4-IDH24nn.html#7940ea6911
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pracownika-ds-wod-kan-CID4-IDH9E7I.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pracownika-ds-wod-kan-CID4-IDH9E7I.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-zatrudni-pracownika-biurowego-stary-sacz-CID4-IDtpbQN.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-zatrudni-pracownika-biurowego-stary-sacz-CID4-IDtpbQN.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-produkcyjna-w-starym-saczu-zatrudni-asystenta-ksiegowego-CID4-IDG0Hp8.html#4773cb0df4
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Kierownik sklepu mięsnego - Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/kierownik-sklepu-miesnego-nowy-sacz-CID4-
IDHb3De.html#7940ea6911 
 

Praca w salonie Top Secret w Galerii Sandecja - Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/przyjme-do-pracy-w-salonie-top-secret-w-galerii-sandecja-w-
nowym-saczu-CID4-IDHalH9.html#eb7809208c 
 

Zatrudnię sprzedawcę - sklep motoryzacyjny - Iwkowa 
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-sprzedawce-sklep-motoryzacyjny-CID4-
IDH5Ds0.html#eb7809208c 
 

Społem Kierownik Sklepu Ogólnospożywczego – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/spolem-kierownik-sklepu-ogolnospozywczego-CID4-
IDH3ULM.html#eb7809208c 

 

7. Przykładowe 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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