
 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Żółkiewskiego 4/1 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

 

RAPORT Z MONITOROWANIA 

RYNKU PRACY 
 

opracowany w miesiącu VIII.2021 r. 
 

w ramach projektu „Możemy więcej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

IX Oś Priorytetowa Region spójny społecznie 
Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR 

 

 

 

 

 

 

Grybów, VIII.2021 r. 

 

 

http://www.silvereconomy.pl/


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Żółkiewskiego 4/1 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

 

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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https://barometrzawodow.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 sierpniu 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane dot. 

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

dzień 31.07.2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla PN 

wynosiła a 6 219 osób. W lipcu 2021 r. wystąpił spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do 

czerwca br. o 105 osób. 

Szczegółowe dane na temat struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz płynności osób 

bezrobotnych zawierają tabele poniżej. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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W miesiącu lipcu br.: 

- zarejestrowało się 628 osób bezrobotnych, połowa rejestrujących się to osoby młode do 30 roku życia, 

- wyrejestrowało się 733 osoby, w tym 404 kobiety. 

Głównie wyrejestrowania były z powodu podjęcia pracy 454 osoby, tj. 61,9 %, Pozostałe przyczyny 

wyłączenia z ewidencji to:  

- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 87 osób,  

- dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 60 osób,  

- odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

– 6 osób, - osiągnięcia wieku emerytalnego – 4 osoby,  

- nabycie praw emerytalnych i rentowych – 6 osób,  

- nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 13 osób,  

- inne – 56 osób. 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec lipca br. wynosił 72,3 %. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec lipca 2021 r. pozostawało 1 627 osób 

bezrobotnych (w tym 959 kobiet), tj. o 24 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do 

zasiłku stanowiły 17,6% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (287 os.). 

Ponadto według stanu na koniec lipca zarejestrowane były 74 osoby poszukujące pracy (w tym 27 

kobiet), z czego 13 osób to niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu. W lipcu 2021 r. 

zarejestrowało się 14 osób poszukujących pracy. 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.07.2021 r. 

w tym: 

1 627 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 302 

 kobiet 959 

 niepełnosprawnych 117 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 287 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 275 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 299 

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

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

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  768 

 w tym objętych finansowaniem 639 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

1 610 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 128 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 304 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 100 

Według stanu na dzień 31.07.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się 1 302 osoby 

(80,0% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 23,3% (379 os.), osoby 

długotrwale bezrobotne – 41,3% (672 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 25,3% (412 os.) oraz osoby 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 23,8% 

(387 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,2% (117 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może 

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

W lipcu 2021 r. zarejestrowanych zostało 275 osób (o 56 osób więcej niż w czerwcu 2021 r.), a z ewidencji 

wyłączono 299 osób bezrobotnych (o 68 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). 

W okresie sprawozdawczym 85 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną podjęły 43 

osoby, z czego 11 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba podjęła pracę w ramach 

robót publicznych, 18 osób rozpoczęło działalność gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowo 

środków z Funduszu Pracy, 11 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego oraz 2 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 w lipcu 2021 r. 46,6%. Ww. wskaźnik był niższy niż w 

poprzednim miesiącu o 30,1 pkt proc., natomiast w porównaniu z lipcem 2020 r. osiągnął wartość wyższą 

o 1,4 pkt proc. 

Na koniec lipca stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,5% i była o 2,3 pkt proc. niższa od stopy 

bezrobocia w Polsce (5,8%) oraz o 4,6 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie nowosądeckim 

(8,1%). 
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7. Oferty pracy w miesiącu sierpniu 2021 r. 
1. Praca w biurze 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce: Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Poszukiwana osoba na stanowisko biurowe, nie wymagane doświadczenie. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numer telefonu 505145474. 
Nie odpowiadam na wiadomości przez portal OLX. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/osoba-do-pracy-w-biurze-CID4-IDKJF7l.html#1c4a32069d 

2. Spedytor międzynarodowy / logistyk  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce pracy: Stary Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Zakres obowiązków: 
• budowanie profesjonalnych relacji z Klientami 
• negocjowanie stawek, ustalanie warunków współpracy 
• dbanie o pozytywny wizerunek firmy 
Oczekujemy: 
• wykształcenia min. średnie 
• bardzo dobrej organizacja pracy, 
• komunikatywności 
• ukierunkowania na osiąganie celów 
• umiejętności podejmowania szybkich decyzji i pracy pod presją czasu 
• odpowiedzialności, systematyczności 
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka włoskiego 
W CV należy dopisać następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)” 
https://www.olx.pl/oferta/praca/spedytor-miedzynarodowy-logistyk-CID4-IDlOPOY.html#1c4a32069d  
 
3. Pracownik dział kadr Firma Rogala Sp. z o.o. 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce: Bobowa, Małopolskie 
Opis: 
Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować:  

 sporządzaniem umów o pracę 
 prowadzenie PPK 
 Praca biurowa 
 pilnowanie terminów umów o pracę 
 sprawy bieżące kadr 
 sporządzanie list płac 
 terminowe zgłaszanie pracowników do ZUS  

http://www.silvereconomy.pl/
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Aplikuj, jeśli posiadasz: 
 Znajomość pakietu Office w szczególności Excel 
 Punktualność i umiejętność dobrego organizowana własnej pracy 
 Samodzielność 
 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 
 Prawo jazdy kat. B 
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
 znajomość programu Optima kadry i płace, Płatnik. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie: 
 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę) 
 Wynagrodzenie stałe + system premiowy 
 Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, 
 Jednozmianową pracę od 7:00 – 15:00 
 Wsparcie w trakcie pracy 
 Pracę w przyjaznej atmosferze ze zgranym zespołem 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem : 516-386-678 tylko w godzinach od 8:00 do 14;00 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzial-kadr-firma-rogala-sp-z-o-o-CID4-
IDInVJo.html#1c4a32069d 

4. Praca Pracownik Biurowy - kierunek techniczny 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce: ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz 
Opis: 
ZBD Sp. z o.o. sp. j. działa na rynku od 1989 r. w branży budowy dróg. ZBD poszukuje pracownika na 
stanowisko: 

 Pracownik biurowy z wykształceniem technicznym. 
Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prace 
 Pracę w stałych godzinach 
 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności 
 Stopniowe wdrażanie do obowiązków na stanowisku pracy 
 Możliwość rozwoju oraz zdobycie doświadczenia 

Wymagania: 
 Samodzielność oraz dobra organizacja pracy 
 Dobra znajomość obsługi komputera 
 Umiejętność obsługi pakietu Office 
 Umiejętność szybkiego uczenia się 
 Kreatywne rozwiązywanie problemów 
 Rzetelność w wypełnianiu swoich obowiązków 
 Komunikatywność 

Osoby poważnie zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie CV. 
 Tel. 690 878 685 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie w celu umówienia spotkania 
kwalifikacyjnego. 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-pracownik-biurowy-kierunek-techniczny-CID4-
IDKOJCP.html#1c4a32069d 
 
5. Doradca techniczno - handlowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce: Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 
Firma Global System jako wiodący producent stolarki budowlanej ppoż. w związku z rozwojem firmy 
poszukuje kandydata na stanowisko: doradca techniczno - handlowy 
Zakres obowiązków: 

 pozyskiwanie klientów oraz dbałość o wysoką jakość ich obsługi 
 sporządzanie wycen, kosztorysów ofertowych 
 współpraca z podwykonawcami i dostawcami 
 obsługa procesu realizacji zamówień 

Wymagania: 
 minimum średnie wykształcenie (mile widziany absolwent technikum budowlanego lub studiów 

technicznych) 
 znajomość języka angielskiego wymagana w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację 

(mile widziana znajomość innych języków) 
 obsługa pakietu MS-Office 
 umiejętność czytania rysunków technicznych 
 bardzo dobra organizacja pracy 
 umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole 
 dyspozycyjność 
 komunikatywność 

Oferujemy: 
 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
 niezbędne narzędzia do pracy: telefon, komputer 
 premie uznaniowe 

Praca w Brzeznej k. Nowego Sącza 
Jeśli jesteś zainteresowany prześlij CV przez zakładkę OLX wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. 
 https://www.olx.pl/oferta/praca/doradca-techniczno-handlowy-CID4-IDKDMlx.html#1c4a32069d 

6. Pracownik biurowy 
Wynagrodzenie: 3 400 - 3 500 zł/mies. brutto 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce realizacji: Podegrodzie, Małopolskie 
Opis: 
Poszukujemy młodej i ambitnej osoby do pracy biurowej. 
Opis stanowiska: 
- wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych, 
- bieżąca obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

http://www.silvereconomy.pl/
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- kompletowanie dokumentów dla księgowości, 
- realizacja wysyłek towarów. 
Wymagania: 
- Wymagana dobra znajomość j. angielskiego 
- Mile widziana obsługa programu SAP 
- Bardzo dobra organizacja pracy 
- Znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
Oferujemy: 
Pracę na pełen etat 
Przyjazną atmosferę 
Tel. 515 272 483 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDKTKhG.html#1c4a32069d 

7. Asystent/Asystentka biura 
Typ umowy: Inny 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Miejsce: Nowy Sącz, Małopolskie 
Wymagane doświadczenie 
Opis: 
Ogłoszenie dotyczy pracy dla firmy Gravity Global na stanowisko Asystent / Asystenka Biura. 
Jeśli interesuje Cię praca u nas, zapraszamy na rozmowę, na której dowiesz się o formie zatrudnienia, 
warunkach pracy oraz wynagrodzeniu. 
Ze swojej strony oferujemy: 

 pracę w młodym, dynamicznym zespole; 
 elastyczny czas pracy; 
 częste imprezy integracyjne; 

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 Obsługa administracyjna biura 
 Tworzenie dokumentacji w języku polskim i angielskim; 
 Wsparcie działów realizujących projekty; 
 Zamawianie towarów i usług na rzecz firmy; 
 Pomoc w rozliczaniu nowych pracowników; 
 Prowadzenie firmowego Newslettera 

Czego oczekujemy od kandydatów: 
 Języka angielskiego na wysokim poziomie w mowie i piśmie; 
 Komunikatywności; 
 Umiejętności budowania relacji; 
 Zaangażowania oraz motywacji; 
 Umiejętności pracy w zespole; 
 Samodzielności i cierpliwości w realizowaniu działań; 
 Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office; 
 Systematyczności i skrupulatności; 

Proszę o przesłanie CV i kliku słów o sobie w języku angielskim. 
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/asystent-asystentka-biura-CID4-IDKNOTQ.html#1c4a32069d 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDKTKhG.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/asystent-asystentka-biura-CID4-IDKNOTQ.html#1c4a32069d
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8. Pracownik biurowy kadry 
Wynagrodzenie: 3 900 - 4 900 zł/mies. brutto 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa zlecenie 
Miejsce: Tęgoborze, Małopolskie 
Opis: 
Zakres obowiązków 

  Kontrola i ewidencjonowanie terminów ważności dokumentów (prawo jazdy, karta kierowcy, 
badania, BHP, dowód osobisty, zaświadczenie A1, karta EKUZ, inne). 

 Prowadzenie niezbędnej administracji biurowej np. składanie wniosków do celów uzyskania 
zaświadczenia A1, karty EKUZ. 

 Wspomaganie planowania, planowanie zmian kierowców. 
 Przygotowywanie dokumentów wyjazdowych dla kierowców. 
 Rekrutacja kierowców 
 Wpisywanie do systemu komputerowego poleceń wyjazdów itp. 
 Rejestracja kierowców na międzynarodowych portalach internetowych. 
 Wyjaśnianie z kierowcami spraw mandatów za przekroczenia przepisów drogowych. 
 sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowanie floty samochodowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi, 
 udział w dokonywanie rozliczeń z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy, 
 ewidencjonowanie oraz udział w rozliczaniu umów cywilno-prawnych, 
 tworzenie zestawień oraz raportów w Excelu, dotyczących obszaru kadr i płac, 
 zarządzania i nadzór nad systemem telefonii stacjonarnej i mobilnej, 
Oferujemy: 
 stabilna praca w rozwijającej się Firmie 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 stałe godziny pracy, 
 przyjazna atmosfera, 

Tel. 502 770 779 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-kadry-CID4-IDKPJju.html#1c4a32069d 
 
9. Pracownik Biurowy / Pracownik Administracyjny / Nowy Sącz  
Wynagrodzenie: 3 500 - 5 500 zł/mies. brutto 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Nowy Sącz, Małopolskie 
Opis: 

 IGUANA WENT www.iguana.pl 
 stanowisko; Pracownik Biurowy / Pracownik Administracyjny 
 branża; klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo 
 miejsce pracy; Nowy Sącz (woj. małopolskie) 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 obsługa zgłoszeń serwisowych (odbieranie telefonów, kontakt z klientem) 
 sporządzanie ofert handlowych  

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-kadry-CID4-IDKPJju.html#1c4a32069d
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 zaopatrywanie biura, serwisu w artykuły zgodnie z zapotrzebowaniem 
 utrzymywanie stanów magazynowych, obsługa magazynu 

WYMAGANIA: 
 wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,  
 umiejętność czytania rysunku technicznego, 
 znajomość branży instalacyjnej - mile widziana 
 samodzielność i umiejętność logicznego myślenia oraz działania pod presją czasu, 
 bardzo dobra komunikacja z zespołem, 
 prawo jazdy kat. B, 
 chęć rozwoju zawodowego, kultura osobista 

OFERUJEMY: 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 pracę w młodym zespole 
 możliwość rozwoju zawodowego 
 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy i zaangażowania, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres podany w ogłoszeniu 
z dopiskiem nazwy stanowiska oraz klauzulą o ochronie danych osobowych.  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w Iguana Went”. 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-pracownik-administracyjny-nowy-sacz-CID4-
IDKghPd.html#1c4a32069d 
 

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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https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-pracownik-administracyjny-nowy-sacz-CID4-IDKghPd.html#1c4a32069d
http://www.praca.gov.pl/
https://stepstone.pl/
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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://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/
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