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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, jest również Partnerem Egzaminacyjnym 

Fundacji VCC (Vocational Competence Certificate) oraz prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC. 

Fundacja Silver Economy posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO  

9001:2015, Fundacja jest także 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 
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rocznej (prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

(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. 

 

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 krajowym 

i wojewódzkim rynku pracy, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na 

rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. 

Minister Edukacji i Nauki przedstawił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na rynku pracy w roku 2021. Celem prognozy jest wskazanie w jakim 

kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza krajowa zawiera 

http://www.silvereconomy.pl/
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alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest 

prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Alfabetyczny wykaz zawodów, na 

które w kraju jak i w województwie małopolskim prognozuje się istotne zapotrzebowanie na 2021r. 

został przedstawiony w Raporcie za m-c I.2021 i nie uległ on zmianie. We wspomnianym raporcie 

został też przedstawiony wykaz zawodów deficytowych dla powiatu nowosądeckiego i Nowego 

Sącza. Barometr zawodów deficytowych jest opracowywany raz na dany rok kalendarzowy, 

w związku z tym nie będzie on ulegał zmianom w poszczególnych miesiącach 2021 r.  

 

6. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim oraz w Nowym Sączu na podstawie dostępnych 

danych i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Sądecki Urząd Pracy 

W miesiącu lipcu 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane dot. 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu VI.2021 r. Według przedstawionych danych na 

dzień 30.06.2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla PN 

wynosiła 6 324 osoby. W czerwcu 2021 r. wystąpił spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku 

do maja br. o 202 osoby.  
 

Szczegółowe dane na temat struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz płynności osób 

bezrobotnych zawierają tabele poniżej. 
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W miesiącu czerwcu br. : 

- zarejestrowało się 514 osób bezrobotnych (o 1 osobę mniej niż w maju br.) Warto dodać, że to już trzeci 

miesiąc z rzędu, w którym rejestruje się podobną ilość osób bezrobotnych – w granicach 500 osób. 

Ponad połowa rejestrujących się to osoby młode do 30 roku życia – 281 osób, tj. 54,7 % ogółu rejestracji 

w miesiącu, 

- wyrejestrowało się 716 osób, w tym 363 kobiety. Jest to najmniejsza liczba wyrejestrowań od lutego 

br. Głównie wyrejestrowania były z powodu podjęcia pracy 480 osób, tj. 67,0 %. Pozostałe przyczyny 

wyłączenia z ewidencji to:  

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 68 osób (głównie mężczyźni – 53), 

 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 29 osób, 

 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy – 6 osób, 

 osiągnięcia wieku emerytalnego – 10 osób, - nabycie praw emerytalnych i rentowych – 6 osób, 

 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 7 osób, - inne – 46 osób, 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec czerwca br. wynosił 93,4 %. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1 651 osób bezrobotnych (w tym 952 kobiety), 

tj. o 148 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 16,8% udziału w 

ogólnej strukturze osób bezrobotnych (278 os.). Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na 

koniec czerwca zarejestrowane były 83 osoby poszukujące pracy (w tym 30 kobiet), z czego 16 osób to 

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu. W czerwcu 2021 r. zarejestrowało się 14 osób 

poszukujących pracy. 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 30.06.2021 r. 

w tym: 

1 651 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 328 

 kobiet 952 

 niepełnosprawnych 121 

http://www.silvereconomy.pl/
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Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 278 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 219 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 367 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec czerwca 2021 r.) 3,5 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  823 

 w tym objętych finansowaniem 700 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

1 549 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 168 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 296 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 102 

 

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1 328 osób 

(80,4% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 23,2% (383 os.), osoby 

długotrwale bezrobotne – 41,7% (688 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 26,4% (436 os.) oraz osoby 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 23,4% 

(386 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,3% (121 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może 

należeć jednocześnie do kilku kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W czerwcu 2021 r. zarejestrowanych zostało 219 osób (o 7 osób więcej niż w maju 2021 r.), a z ewidencji 

wyłączono 367 osób bezrobotnych (o 32 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu).  

W okresie sprawozdawczym 125 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną podjęły 43 

osoby, z czego 8 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 5 osób podjęło pracę w ramach 

robót publicznych, 23 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowo 

środków z Funduszu Pracy, 5 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego oraz 1 osoba podjęła 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 w czerwcu 2021 r. 76,7%. Ww. wskaźnik był niższy niż w 

poprzednim miesiącu o 0,2 pkt proc., natomiast w porównaniu z czerwcem 2020 r. osiągnął wartość 

wyższą o 28,6 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019, 2020 i 2021 

przedstawia poniższy wykres. 
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Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,5% i była o 2,4 pkt proc. niższa od stopy 

bezrobocia w Polsce (5,9%) oraz o 4,7 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie nowosądeckim 

(8,2%). 

 

7. Oferty pracy w miesiącu lipcu 2021 r. 

1. Dyspozytor/dyspozytorka w firmie telekomunikacyjnej  
 

Wynagrodzenie: 3 425 - 3 428 zł/mies. brutto 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Podrzecze, Małopolskie 
Opis: 
Partner Techniczny Lidera z branży telekomunikacyjnej, wiodącego Operatora instalacji 
światłowodowych poszukuje osoby na stanowisko dyspozytor centrum logistycznego. 
Szukamy: 
- osoby odpowiedzialnej, komunikatywnej, ze znajomością obsługi programów pakietu MS Office. 
Doświadczenie zawodowe w obszarze techniki światłowodowej będzie istotnym atutem. 
Zapewniamy: 
- szkolenia oraz niezbędne narzędzia pracy; 
Jeśli jesteś zainteresowany dzwoń: 884-000-241. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w 
CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez 12 miesięcy danych osobowych zawartych 
w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

Tel. 600 505 777 
 
https://www.olx.pl/oferta/praca/dyspozytor-dyspozytorka-w-firmie-telekomunikacyjnej-CID4-
IDF14AG.html#1c4a32069d  
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2. Firma w Starym Sączu zatrudni architekta budowlanego  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Stary Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Firma w Starym Sączu zatrudni na stanowisko architekta budowlanego na umowę o pracę lub da 
zlecenie wykonania inwestycji. Kontakt 600-505-777 
CV proszę przesyłać na adres e-mail podany w ogłoszeniu lub poprzez załącznik OLX. 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Tel. 600 505 777 
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-architekta-budowlanego-CID4-
IDHEbOZ.html#1c4a32069d  
 
3. Projektant/ Projektantka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
KWALIFIKACJE: 
- znajomość podstawowych zasad obsługi klienta 
- znajomość programów graficznych 
- znajomość programu CadDecor 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
- mile widziana znajomość branży budowlanej i wykończenia wnętrz 
- umiejętność pracy w zespole 
OFERUJEMY: 
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansowania w strukturach sprzedażowych firmy 
- stałe wynagrodzenie oraz premię uzależnioną od osiąganych wyników 
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
DODATKOWE INFORMACJE : 
- osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV 
- oferty proszę składać na adres w temacie wiadomości proszę wpisać : praca -Projektant/ka 
- informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

Tel. 604 958 240 
https://www.olx.pl/oferta/praca/projektant-projektantka-CID4-IDEgXR8.html#1c4a32069d  
 
4. Samodzielna Księgowa 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
GÓR-STAL Sp. z o.o. 
Producent Płyt Warstwowych Firma Gór-Stal sp. z o.o. - polski producent płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym i płyt izolacyjnych z rdzeniem PIR - obecna na rynkach wszystkich krajów europejskich, 
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko: 
SAMODZIELNY KSIĘGOWY 

http://www.silvereconomy.pl/
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Miejsce pracy: NOWY SĄCZ ( województwo małopolskie ) 
Wymagania:  
- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe ( finanse, rachunkowość) 
- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 
- znajomość przepisów o rachunkowości oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce 
- praktyczna znajomość przepisów podatkowych 
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 
- doskonała organizacja pracy i umiejętność analitycznego myślenia 
- skrupulatność, dokładność, samodzielność 
- umiejętność pracy w grupie, współpraca z różnymi działami firmy 
- komunikatywność, zaangażowanie 
- mile widziana znajomość kadr i płac 
Firma oferuje:  
- oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w młodym zespole. 
- wynagrodzenie (do uzgodnienia), 
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
- ubezpieczenie zdrowotne PZU 
Forma kontaktu:  
CV prosimy przesyłać przez aplikację olx lub przez stronę internetową www.gor-stal.pl/kariera, 
Tel. 18 353 98 00 
W CV należy dopisać klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 
treści formularza oraz w CV i w liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonego przez Gór-Stal sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz Ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/samodzielna-ksiegowa-CID4-IDKDXn2.html#1c4a32069d 
 
5. Pracownik biurowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Firma poszukuje pracownika na stanowisko; PRACOWNIK BIUROWY  
Wymagania: 
Status studenta, przyszły student/studentka (STUDIA ZAOCZNE) 
Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole 
Obowiązki: Obsługa klienta, Obsługa klienta mailowa, telefoniczna. 
Nie wymagamy doświadczenia na stanowisku. 
Oferujemy szkolenie. 
Zainteresowani proszę o kontakt na E-MAIL 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDKELd1.html#1c4a32069d 
 
6. Spedytor Międzynarodowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 

http://www.silvereconomy.pl/
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Opis: 
W związku z rozwojem firmy poszukujemy do działu spedycji kandydatów na stanowisko Spedytor 
Opis stanowiska: 
·       Opieka i kontakt z klientem 
·       Kontakt z kierowcami 
·       Dyspozycja flotą pojazdów 
·       Układanie i planowanie tras 
Wymagania: 
·       Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku 
·       Dobra organizacja pracy 
·       Umiejętność pracy indywidualnej jak i w zespole 
·       Zdolności negocjacyjne 
·       Dyspozycyjność 
·       Znajomość języka angielskiego, włoskiego 
Nasza Firma oferuje: 
·       Możliwość rozwoju i zdobywania wiedzy praktycznej w zakresie transportu drogowego, logistyki i 
spedycji 
·       Praca w zgranym i doświadczonym zespole 
·       Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
·       Niezbędne narzędzia do pracy 
·       Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy 
·       Pracę w młodym, dynamicznym zespole 
·       Przyjazną atmosferę  
https://www.olx.pl/oferta/praca/spedytor-miedzynarodowy-CID4-IDFE9ai.html#1c4a32069d 
 

7. Firma w Starym Sączu zatrudni pracownika biurowego  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Stary Sącz, Małopolskie 
 
Opis: 
Firma w Starym Sączu zatrudni pracownika biurowego . Praca na pełen etat , umowa o pracę . Jeżeli 
jesteś zainteresowany /zainteresowana CV proszę przesyłać przez formularz na OLX lub kontakt 
telefoniczny: +48 539 920000 
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-pracownika-biurowego-CID4-
IDKKos1.html#1c4a32069d 
 
8. Specjalista ds. ofertowania i przetargów  
3 000 - 6 000 zł/mies. brutto 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Stary Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Firma Healthier air Maciej Jop działająca w branży OZE realizująca inwestycje na terenie całej polski 
poszukuje pracownika ds przetargów i ofertowania 
Praca na podstawie umowy o prace, zlecenie lub b2b. 

http://www.silvereconomy.pl/
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Praca możliwa w formie zdalnej jak i na miejscu u nas w biurze. 
opis stanowiska; 

 monitorowanie i analiza rynku branżowego w zakresie ogłoszeń przetargowych i zamówień 
publicznych 

 ocena możliwości wzięcia w nich udziału przez firmę 
 przygotowywanie wstępnych założeń kalkulacyjnych do wyceny 
 przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych 
 prowadzenie ewidencji i bazy startów w zakresie zamówień publicznych 
 prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, składanie zapytań i wniosków 
 nasze wymagania znajomość przepisów i procedur ustawy Prawo zamówień publicznych 
 min. roczne doświadczenie w ofertowaniu o zamówienie publiczne po stronie Wykonawcy; 
 umiejętność obsługi platform ofertowych i licytacyjnych 
 umiejętność sporządzania kalkulacji do ofert przetargowych 
 dobra obsługa komputera w środowisku Windows i pakietu Office, 
 umiejętności analityczne, staranność i precyzja w działaniu 
 dobra organizacja pracy własnej i w zespole 
 inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki 

oferujemy; 
Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia za wyniki i zaangażowanie) 
Benefity pracownicze ustalane indywidualnie 
Nagrody za wypracowane wyniki 
otrzymasz dostęp do szkoleń i wsparcia w całym okresie współpracy 
CV proszę wysłać w wiadomośći prywatną. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego: (882) 
007-512 
https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-ofertowania-i-przetargow-CID4-
IDKBq2E.html#1c4a32069d 
 
9. Pracownik biurowy z biegłą znajomością języka niemieckiego  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Nie wymagane doświadczenie 
Opis: 
Firma delegująca pracowników do pracy na teren Niemiec (branża budowlana) poszukuje pracownika 
biurowego. 
Wymagania: 

 biegła znajomość języka niemieckiego, 
 umiejętność obsługi komputera, sprzętu biurowego, 
 kreatywność, 
 wysoka kultura osobista, 
 mile wiedziane doświadczenie 

Do zadań pracownika należy: 
 prowadzenie rozmów, korespondencji z klientami niemieckojęzycznymi, 
 pozyskiwanie nowych klientów, współpracowników 
 i inne zlecone zadania  
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Oferujemy: 
 pracę w oparciu o umowę o pracę (siedziba firmy - Binczarowa), 
 pracę w stabilnym, życzliwym zespole, 
 możliwość rozwoju zawodowego. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 531-803-898, 513-938-880 
oraz o przesyłanie CV 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-z-biegla-znajomoscia-jezyka-niemieckiego-CID4-
IDKC4Rn.html#1c4a32069d 
 
10. Pracownik biurowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Iwkowa, Małopolskie 
Opis: 
Dzień dobry  
Przyjmę na umowę pracownika do biura.  
Zakres obowiązków: 
- prowadzenie dokumentacji kadrowej 
- wprowadzanie danych do systemu 
- obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
- dbanie o właściwy obieg dokumentów w firmie 
- wsparcie działu księgowości  
- inne prace biurowe 
-obsługa kienta  
Proszę o przesłanie CV z numerem telefonu pod którym będzie się można z Panią/Panem 
skontaktować: 697 223 367 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDKGhsl.html#1c4a32069d 
 
11. Oferta pracy cukiernik/piekarz/piecowy 
Dodane 30 lipca 2021 
Oferta pracy cukiernik/piekarz/piecowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Chełmiec, Małopolskie 
Wymagane doświadczenie: tak 
Specjalne wymagania: książeczka sanepidowska 
 
Opis: 
Szukamy pracownika! 
Cukiernik/Piekarz/Piecowy  
Praca przy piecu  
Pełny etat 
Ciastkarnia Jaś s.c. 
ul. Słoneczna 2a  
33-395 Chełmiec  
Tel. 508 147 001 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.olx.pl/oferta/praca/oferta-pracy-cukiernik-piekarz-piecowy-CID4-
IDKHaG8.html#55962e9908 
 
 
12. Hotel zatrudni na stanowisko: Kelnerka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Opis: 
Poszukujemy osoby chętnej do pracy na stanowisko: Kelnerka Od pracowników oczekujemy 
zaangażowania, kultury osobistej, dyspozycyjności. Poszukujemy osoby niekoniecznie z dużym 
doświadczeniem ale za to uśmiechniętej i pracowitej. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny. Adres: Hotel Grant ul. Kościuszki 36A 33-380 Krynica-Zdrój 
Tel. 184 716 060 
https://www.olx.pl/oferta/praca/hotel-zatrudni-na-stanowisko-kelnerka-CID4-
IDr8Bsd.html#55962e9908 
 
13. Zatrudnię kucharkę/Pomoc kuchenną 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Inny 
Jamna, Małopolskie 
Opis: 
Nowo otwarty dom weselny w Jamnej koło Zakliczyna zatrudni kucharkę. Bliższe informacje udzielę 
telefonicznie. 
Tel. 512 189 600 
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kucharke-pomoc-kuchenna-CID4-
IDJq9RE.html#55962e9908 
 
14. Praca pomoc kuchenna 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Inny 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Elastyczny czas pracy 
Specjalne wymagania: książeczka sanepidowska 
 
Opis: 
Praca Krynica-Zdroj Karczma u Walusia Opis stanowiska:  
• Przygotowywanie warzyw  
• Wstępna obróbka mięs  
• Bieżąca pomoc na kuchni Oczekiwania:  
• Umiejętność pracy w zespole  
• Punktualność  
• Mile widziane doświadczenie w pracy na kuchni lub zamiłowanie do gotowania  
• książeczka sanepidowska. 
Oferujemy umowę o pracę/zlecenie, elastyczny czas pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń poprzez platformę OLX. Lub kontakt telefoniczny 
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Tel. 509 595 365 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-pomoc-kuchenna-CID4-IDKLgMZ.html#55962e9908 
 
 
15. Kucharz lub pomoc z doświadczeniem  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Opis: 
Zatrudnimy od zaraz pracownika gastronomi na stanowisku kucharz lub pomoc kucharza 
z doświadczeniem na stałe lub sezonowo w Krynicy Zdrój oferując atrakcyjne zarobki, a dla 
zamiejscowych zakwaterowanie. Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o przesłanie CV. 
Płaca powyżej 7000,00 zl. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharza-lub-pomoc-z-doswiadczeniem-zatrudnimy-CID4-
IDKL4FZ.html#55962e9908 
 
16. Barman 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Opis: 
Zatrudnimy barmana do pracy w restauracji w Krynicy Zdrój  
Wysokie wynagrodzenie, Umowa zlecenie.  
Zatrudnienie sezonowe lub na stałe. 
Aby aplikować prosimy o przesłanie CV. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/barmana-zatrudnimy-CID4-IDKL44s.html#55962e9908 
 
17. Pomoc kuchenna, kelner, barman 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Praca w weekendy - zmianowa, elastyczny czas pracy,  
Specjalne wymagania; książeczka sanepidowska 
Opis: 
Szybko rozwijająca się restauracja zatrudni na etat: 
-pomoc kuchenna 
-kelner 
-barman 
Wymagania ; -mile widziane doświadczenie -dyspozycyjność -pracowitość -rzetelność -uczciwość -
umiejętność pracy w zespole -samodzielność -punktualność Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV . Skontaktujemy się z wybranymi osobami 
Tel. 600 701 242 
Pomoc kuchenna Jaworzyna krynicka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Inny 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-pomoc-kuchenna-CID4-IDKLgMZ.html#55962e9908
https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharza-lub-pomoc-z-doswiadczeniem-zatrudnimy-CID4-IDKL4FZ.html#55962e9908
https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharza-lub-pomoc-z-doswiadczeniem-zatrudnimy-CID4-IDKL4FZ.html#55962e9908
https://www.olx.pl/oferta/praca/barmana-zatrudnimy-CID4-IDKL44s.html#55962e9908


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

Specjalne wymagania: książeczka sanepidowska 
Opis: 
Poszukujemy pomocy kuchennej. Obieranie warzyw, krojenie, zmywanie. Więcej informacji prywatnie. 
Tel. 512 464 559 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pomoc-kuchenna-jaworzyna-krynicka-CID4-
IDKKaiG.html#55962e9908 
 
18. Poszukiwany kelner oraz pomoc kuchenna od zaraz. 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Wymagane doświadczenie: nie 
Praca zmianowa, w weekendy 
Elastyczny czas pracy 
Opis: 
Poszukiwany kelner, oraz pomoc kuchenna. Praca w Krynicy, w lokalu „Pyszne Jedzonko u Leśników” 
Praca na stałe, w miłym zespole, elastyczne godziny pracy. Więcej informacji pod nr 505580475. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukiwany-kelner-oraz-pomoc-kuchenna-od-zaraz-CID4-
IDKKaim.html#55962e9908 
 
19. Kucharz/ Kucharka imprezy okolicznościowe  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Stary Sącz, Małopolskie 
 
Opis: 
Poszukiwana osoba na stanowiska: 
Kucharz weekendowy imprez okolicznościowych 
Kucharz tygodniowy oraz weekendowy 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za estetyczne przygotowywanie 
potraw, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów oraz 
zapewnienie ich wysokiej jakości zgodnej ze standardami firmy. 
Wymagania: 

 Doświadczenie w organizowaniu imprez okolicznościowych 

 Bardzo dobra organizacja własnej pracy 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy 
Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie 

 Możliwość rozwoju 

 Pracę w profesjonalnym zespole 

 Posiłki w pracy. 
Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu proszę o kontakt pod numerem telefonu: 503791947 bądź 
wyślij maila z załączonym CV. 
Tel. 503 791 947 
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https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-kucharka-imprezy-okolicznosciowe-CID4-
IDKgYfT.html#55962e9908 
 
20. Zatrudnimy pizzermana 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Praca zmianowa, w weekendy 
Elastyczny czas pracy 
Specjalne wymagania: książeczka sanepidowska 
Wymagane doświadczenie: tak 
Opis: 
Restauracja Da Grasso ul.Dlugosza Nowy Sącz poszukuje osoby na stanowisku pizzermana Wymagane 
doświadczenie na podobnym stanowisku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr tel. 518-578-067 , 505-406-292, 880 509 937 
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-pizzermana-CID4-IDKJW4B.html#55962e9908 
 
21. Zatrudnię kucharza/rkę, bufet w szpitalu im. Śniadeckiego, Nowy Sącz  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Specjalne wymagania: książeczka sanepidowska 
Opis: 
iRekeep Polska to firma otwarta na różnorodność i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 
Poszukujemy pracowników, którzy dołączą do nas na stanowisku:  
 
22. Kucharz/ Kucharka 
Miejsce pracy: Nowy Sącz ul. Młyńska 
Termin pracy: od zaraz 
Oferujemy:  
-możliwość rozpoczęcia kariery w największej firmie cateringowej 
-lunch w dniach pracy 
-terminowe wynagrodzenie, płatne na konto 
-stawkę godzinową 19-22 zł brutto.h 
-stabilne wynagrodzenie w sektorze gastronomii, mimo pandemii 
-podczas okresu próbnego umowę zlecenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę po okresie 
próbnym 
Wymagania: 
-aktualna książeczka sanepidu - warunek konieczny 
-gotowość i dyspozycyjność do pracy 
-doświadczenia na stanowisku samodzielnego kucharza, min. 6 mcy 
-chęci do długofalowej współpracy 
W sprawie oferty pracy, prosimy głównie o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 697013773 
 https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kucharza-rke-bufet-w-szpitalu-im-sniadeckiego-nowy-sacz-
CID4-IDK02UR.html#55962e9908 
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23. Praca w Hotelu, stanowisko: Cukiernik / Cukierniczka + zakwaterowanie  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Krynica-Zdrój, Małopolskie 
Opis: 
Ekskluzywny Hotel 4* z nowoczesnym SPA 
Miejsce pracy: Krynica - Zdrój 
Szukamy pracowników na stałe nie na sezon. 
CUKIERNIK/CUKIERNICZKA 
OPIS STANOWISKA: 
• Przygotowanie deserów zgodnie z recepturami; 
• Ustalanie karty deserów; 
• Nadzór nad jakością przygotowywanych deserów; 
• Racjonalne zarządzanie składnikami; 
• Utrzymywanie czystości w miejscu pracy; 
• Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów hotelu; 
• Kreowanie pozytywnego wizerunku obiektu. 
OCZEKUJEMY: 
• Aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych; 
• Dyspozycyjności; 
• Zaangażowania w pracę; 
• Uśmiechu i pozytywnego nastawienia; 
• Wysokiej kultury osobistej. 
OFERUJEMY: 
• Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia; 
• Możliwość zakwaterowania; 
• Pracę pełną wyzwań w profesjonalnym, ukierunkowanym na sukces zespole. 
Osoby zainteresowane, proszone są o kierowanie CV za pomocą przycisku "Aplikuj" na dole strony. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Kontakt telefoniczny od Poniedziałku do Piątku w godzinach 10:00 - 18:00. 
Tel. 514 800 126 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-hotelu-stanowisko-cukiernik-cukierniczka-zakwaterowanie-
CID4-IDJKnYR.html#55962e9908;promoted 

 
24. Praca dla kucharza 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Chełmiec, Małopolskie 
Opis: 
Zatrudnię dyspozycyjną osobę do pracy w nowo otwierającym się lokalu gastronomicznym. 
Poszukujemy kucharza/ pizzermana z doświadczeniem. Ważna książeczka sanepidowska. Miejsce pracy 
Chełmiec. Prosze CV na meila . Więcej informacji pod numerem telefonu 534 140 106 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-kucharza-CID4-IDKFT0U.html#5bc26f50fb 
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25. Pomoc kuchenną 
2 500 - 3 500 zł/mies. brutto 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Zatrudnię Pomoc kuchenną do pracy w Nowym Sączu. 
Praca polega na przygotowaniu posiłków - cateringu grupowego( śniadania obiady kolacje ) Kuchnia 
Polska tradycyjna. 
Do obowiązków należy również dbanie o czystość, praca związana z przetwarzaniem żywności  
Wymagane umiejętności i doświadczenie w przygotowywaniu wielo porcjowym - catering, wesela, 
stołówki itp. 
Praca od godz. 6 do 14 tej. Od poniedziałku do piątku. soboty i niedziele 2 x w miesiącu. 
Wymagania: 
- Doświadczenie samodzielność 
- Umiejętności organizacyjne 
- Sumienność, 
- Uczciwość i pracowitość, 
Oferujemy stałe zatrudnienie, praca w miłym zespole. 
Premie, możliwość szkoleń i rozwoju CV oraz list proszę wysłać na olx, emial lub osobiście 
ul. Kościuszki 24 Nowy Sącz 
Oferujemy pracę również dla studentów. 
Tel. 530 723 896 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pomoc-kuchenna-zatrudnie-CID4-IDI56xr.html#ae8256fcd6 
 
 

8. 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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