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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/
http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
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 wrześniu 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu VIII.2021 r. Według przedstawionych 

danych na dzień 31.08.2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dla PN wynosiła 6 093 osoby. Spadek w stosunku do sierpnia br. o 130 osób. Natomiast w 

stosunku do września 2020 r. widoczny jest spadek o 857 osób. Pomimo tego, że pandemia 

koronawirusa trwa to sytuacja przedsiębiorstw nie pogarsza się. Nie ma zwolnień pracowników. 

Również ogromne środki finansowe, które zostały dostarczone przez rząd przedsiębiorcom w 

ramach tarczy antykryzysowej pozwoliły nowosądeckim firmom przetrwać najtrudniejszy czas i nie 

doprowadziło to zwalniania pracowników. Dlatego w 2021 r. stan zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w powiecie nowosądeckim nie ulega większym wahaniom. 
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Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca sierpnia 2021 roku 683 

osoby posiadały prawo do zasiłku, stanowiły one 11,0 % ogółu bezrobotnych. 
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Jak widać saldo napływu i odpływu osób bezrobotnych jest bardzo korzystne - więcej osób 

wyrejestrowano (5 948 osób) niż zarejestrowano (5 024 osoby) ; różnica wynosi 924 osoby. W okresie 

styczeń – sierpień 2021 r. zgłoszono (czerwiec br.) z 1 zakładu 11 osób zagrożonych zwolnieniem 

grupowym i w tym samym czasie w wyniku dokonanych zwolnień pracę straciło 2 osoby.  
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W miesiącu sierpniu br. :  

- się 623 osoby bezrobotne. Niemal taka sama liczba bezrobotnych rejestrowała się w miesiącu lipcu br. 

628 osób, a w sierpniu w roku poprzednim zarejestrowało się 627 osób. Od dłuższego już czasu 

obserwujemy, że co miesiąc rejestruje się podobna liczba osób bezrobotnych. Największą grupę 

„napływu” stanowiły osoby młode do 30 roku życia - 324 osoby (52,0 %). Rejestrowały się przede 

wszystkim osoby poprzednio pracujące, tj. 82,2 % (512 os.)  

- wyrejestrowało się 619 osób, w tym 361 kobiet. Jest to najmniejsza liczba wyrejestrowań w miesiącu 

sierpniu od 2006 roku. Głównie wyrejestrowania były z powodu podjęcia pracy 399 osób, tj. 64,5 %. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec sierpnia 2021 r. pozostawało 1 600 osób 

bezrobotnych (w tym 938 kobiet), tj. o 27 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do 

zasiłku stanowiły 16,9% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (270 os.). 

Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec sierpnia zarejestrowanych było 66 osób 

poszukujących pracy (w tym 22 kobiety), z czego 14 osób to niepełnosprawni niepozostający w 

zatrudnieniu. W sierpniu 2021 r. zarejestrowało się 10 osób poszukujących pracy. 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.08.2021 r. 

w tym: 

1 600 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 304 

 kobiet 938 

 niepełnosprawnych 118 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 270 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 256 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 283 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec sierpnia 2021 r.) 3,4 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  784 

 w tym objętych finansowaniem 626 

http://www.silvereconomy.pl/
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Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

1 698 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 130 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 272 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 178 

 

Według stanu na dzień 31.08.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się 1 304 osoby 

(81,5% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 23,4% (374 os.), osoby 

długotrwale bezrobotne – 41,7% (667 os.), osoby powyżej 50.roku życia – 26,3% (418 os.) oraz osoby 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 24,5% 

(392 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,4% (118 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może 

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

W sierpniu 2021 r. zarejestrowanych zostało 256 osób (o 19 osób mniej niż w lipcu 2021 r.), a z ewidencji 

wyłączono 283 osoby bezrobotne (o 16 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę 

do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł w sierpniu 2021 r. 50,8%. Ww. wskaźnik był wyższy niż w 

poprzednim miesiącu o 4,2 pkt proc., natomiast w porównaniu z sierpniem 2020 r. osiągnął wartość 

wyższą o 6,7 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019, 2020 i 2021 

przedstawia poniższy wykres.  

Na koniec sierpnia stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,4% i była o 2,4 pkt proc. niższa od stopy 

bezrobocia w Polsce (5,8%) oraz o 4,7 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie nowosądeckim 

(8,1%).  
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7. Oferty pracy w miesiącu wrześniu 2021 r. 
 
Administracja biurowa 

 
1. Doradca techniczno-handlowy 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Brzezna k. Nowego 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 

Doradca techniczno - handlowy Nowy Sącz • OLX.pl 

2.Projektant/Projektantka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
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 

http://www.silvereconomy.pl/
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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 
Projektant/ Projektantka Nowy Sącz • OLX.pl 
 
3. Kancelaria szuka pracownika 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Kancelaria zatrudni pracownika, na stanowisku asystenta. Praca biurowa, wymagana obsługa pakietu 
Office, skrupulatność, dokładność, szybkie pisanie na klawiaturze. 
Tel.791 641 638 
Kancelaria szuka pracownika Nowy Sącz • OLX.pl 
 
4. Asystentka działu handlowego z j. francuskim 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Firma Agrofood Poland zatrudni na stanowisko ASYSTENT DZIAŁU HANDLOWEGO Z J. FRANCUSKIM 

Wymagana znajomość języka francuskiego w stopniu komunikatywnym. Praca w biurze w Nowym 

Sączu. Więcej szczegółów pod numerem telefonu. 

Tel.606-877-945 

Asystentka działu handlowego z j. francuskim Nowy Sącz • OLX.pl 

5. Pracownik biurowy z biegłą znajomością j. niemieckiego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Binczarowa 
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 

http://www.silvereconomy.pl/
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Do zadań pracownika należy: 
 prowadzenie rozmów, korespondencji z klientami niemieckojęzycznymi, 
 pozyskiwanie nowych klientów, współpracowników 
 i inne zlecone zadania 

Oferujemy: 
 pracę w oparciu o umowę o pracę (siedziba firmy - Binczarowa), 
 pracę w stabilnym, życzliwym zespole, 
 możliwość rozwoju zawodowego. 

Tel. 531-803-898, 513-938-880 

Pracownik biurowy z biegłą znajomością języka niemieckiego Nowy Sącz • OLX.pl 

Edukacja 

1. Instruktor zajęć ruchowych Przedszkoliada.pl 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 3 000 - 3 500 zł/mies. brutto 
Miejscowość: Nowy Sącz, małopolskie 
Opis:  
PRZEDSZKOLIADA.PL, to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zapraszamy do dołączenia do Drużyny Kangura PRZEDSZKOLIADA.PL kandydatów na instruktorów 
PRZEDSZKOLIADA.PL, celem wspólnego rozwoju rozrywki ruchowej wśród przedszkolaków. 
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?: 
•Zapewniamy rozrywkę ruchową Aktywnym Przedszkolakom podczas projektów wchodzących w skład 
systemu PRZEDSZKOLIADA.PL 
•Bawimy poprzez sport 
•Zapewniamy wstęp do kultury fizycznej i podstawy zdrowego stylu życia 
•Uczymy wszechstronnego rozwoju ruchowego, w tym podstaw olimpijskich dyscyplin sportowych: 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej 
JAKIEJ OSOBY SZUKAMY? 
•Pozytywnie usposobionej i przebojowej 
•Pracowitej, uczciwej i dyspozycyjnej 
•Z wykształceniem minimalnym na poziomie licencjatu z zakresu Wychowania Fizycznego lub 
Pedagogiki Wychowania Fizycznego lub Sportu ewentualnie instruktora lub trenera sportowego 
potwierdzonego odpowiednimi certyfikatami 
•Z wiedzą i doświadczeniem w zakresie kultury fizycznej i sportu 
•Lubiącej towarzystwo dzieci, chętnej do zabawy z dziećmi 
•Posiadanie prawa jazdy kat.B i własny samochód będą dodatkowymi atutami 
CO OFERUJEMY? 
•Pracę dla lidera rynku rozrywki ruchowej w Polsce 
•Stałą pracę na podstawie umowy 
•Atrakcyjne, stałe wynagrodzenie na przejrzystych zasadach 
•Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach systemu 
Tel.660 344 291 
Instruktor zajęć ruchowych Przedszkoliada.pl Nowy Sącz • OLX.pl 
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2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: Niepubliczny Żłobek i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Fun&Play w Nowym Sączu 
poszukuje osób na stanowisko: NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - wychowawca 
Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenie pedagogiczne min. licencjat 
 doświadczenie w pracy 
 znajomości j. angielskiego 
 wysoka kultura osobista i komunikatywność 
 umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office 
 umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci 
 zaangażowanie i chęć do pracy 
 dobra organizacja pracy, punktualność, rzetelność 
 zdolności manualne, kreatywność, energia, pogodny charakter 

Oferujemy: 
 dobrą atmosferę pracy, 
 stabilne warunki zatrudnienia, 
 elastyczne godziny pracy w godzinach otwarcia placówki: 6:30-17:30, 
 możliwość rozwoju zawodowego, 
 możliwość realizacji własnych pomysłów jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez 

nas.  
Tel.577 700 120 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Wychowawca Nowy Sącz • OLX.pl 

3. Nauczyciel przedszkola 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 2 800 - 3 000 zł/mies. brutto 
Miejscowość:  

http://www.silvereconomy.pl/
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Opis: W związku z rozwojem nowej placówki przedszkolnej Nowym Sączu zatrudnimy wychowawców 

przedszkolnych 

Dla nas przedszkole to miejsce, gdzie dzieci rozwijają się w sposób naturalny i zindywidualizowany. Przy 

współpracy z rodzicami staramy się tworzyć miejsca przyjazne dzieciom. Nasze placówki to miejsca 

pełne pasji i dobrych relacji. 

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Oferujemy: 

- dobrą atmosferę pracy 

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

- atrakcyjne wynagrodzenie 

- benefity: dostęp do oferty placówek na atrakcyjnych warunkach; 

- elastyczne godziny pracy między 6:00 a 18:00 

- możliwość realizacji własnych pomysłów, jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez nas 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłam CV na adres email podany na stronie misiek-klasztorna.pl 

Tel.504 163 244 

Nauczyciel przedszkola Nowy Sącz • OLX.pl 

Gastronomia 
1. Zatrudnimy pomoc kuchenną 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Zatrudnię osobę na stanowisko: Pomoc kuchenna w restauracji sushi. - praca w młodym zespole - 

wysokość wynagrodzenia uzależniona od umiejętności Poszukujemy osoby do dłuższej współpracy 

Zapraszam do kontaktu lub przesłania CV poprzez wiadomość prywatną 

Tel.790 776 040 

Zatrudnimy Pomoc kuchenna Nowy Sącz • OLX.pl 

2. Przyjmę do pracy kucharz, kelner, kierowca 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Nowo otwierający się lokal gastronomicznym poszukuje ambitnych i chętnych osób do pracy:kucharz, 

kelner, kierowca mile widziane doświadczenie. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Wiecej 

informacji pod numerem telefonu  

Tel.514 102 876 

Przyjmę do pracy kucharz , kelner, kierowca Nowy Sącz • OLX.pl 
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3. Kucharz z doświadczeniem 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Oczekiwania i Wymagania: 
-Mile widziane doświadczenie w pracy jako kucharz/pomoc kuchenna 
-Ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 
Oferujemy: 
-Atrakcyjne i satysfakcjonujące wynagrodzenie 
-Zatrudnienie w oparciu o umowę pracę 
-Wynagrodzenie zawsze na czas 
-Pracę w miłej atmosferze 
Kucharz z doświadczeniem Nowy Sącz • OLX.pl 

4. Kierowca kebab Hasir 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 2 800 - 3 000 zł/mies. brutto 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Poszukuję kierowcy, dostawcy posiłków w restauracji Kebab Hasir, praca na pełny etat, umowa o 

pracę.  

Tel. 603068183 

Kierowca Kebab Hasir Nowy Sącz • OLX.pl 

5. Praca restauracja Kebab Hasir 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 2 800 - 3 000 zł/mies. brutto 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Przyjmę do pracy, miejsce wykonywania pracy restauracja Kebab Hasir ul. Lwowska 1 (w rynku), Witosa 
110(stacja Orlen), Dlugosza 49 (na przeciw PKS), praca od poniedziałku do niedzieli, wymagania : 
-dobre chęci, 
-praca w godzinach od 9.00 do 23.00, 
-aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna (możliwość zrobienia przed podjęciem pracy) , 
- ukończone 18 lat. 
Osoby z poza terenu Nowego Sącza muszą liczyć się z możliwością dojazdu w godzinach wieczornych. 
Tel. 603 068 183 
Praca Restauracja Kebab Hasir Nowy Sącz • OLX.pl 
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6. Zatrudnię kelnera do pracy w restauracji 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Zatrudnię kelnera lub kelnerkę do pracy w restauracji w Nowym Sączu. Mile widziane doświadczenie.  
Tel. 503 038 639 
Zatrudnie kelnera do pracy w restauracji Nowy Sącz • OLX.pl 

7. Firma w Nowym Sączu zatrudni kelnera 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Firma w Nowym Sączu zatrudni kelnera. 
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 
Firma w Nowym Sączu zatrudni kelnera Nowy Sącz • OLX.pl 

8. Kucharz, pomoc kuchenna 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja w centrum Nowego Sącza poszukuje kucharza oraz pomoc kuchenną w pełnym wymiarze 
godzin pracy z doświadczeniem lub bez do przyuczenia. 
Kucharz, pomoc kuchenna Nowy Sącz • OLX.pl 

9. Praca dla mężczyzny w doner-king 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz, Rynek 23 
Opis: 
W Doner King wiemy, że to dzięki naszemu zespołowi nasi Goście codziennie wychodzą z naszych 
restauracji zadowoleni. Jeżeli jesteś osobą otwartą, ceniącą sobie dobrą atmosferę w pracy, a do tego 
lubisz pracę zespołową - czekamy właśnie na Ciebie! 
Zakres Twoich obowiązków: 
- Dostarczanie zamówionych posiłków pod wskazany adres 
- Przygotowywanie produktów zgodnie ze standardami oraz dbanie o ich jak najwyższa jakość 
- Utrzymywanie czystości w miejscu pracy 
- Współpraca w zespole i wsparcie w realizacji celów 
Wymagania: 
- Prawo jazdy kat. B 
- Znajomość topografii miasta będzie dodatkowym atutem 
Jeśli jesteś: 
- Zaangażowany i pracowity 

http://www.silvereconomy.pl/
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- Zorganizowany i pomocny 
- Ambitny 
- Punktualny 
Nie posiadasz doświadczenia w pracy w gastronomii?  
Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy! W Doner King organizujemy pełne szkolenie przed 
rozpoczęciem pracy. 
Co oferujemy?: 
- Będziesz częścią zgranego i wesołego zespołu 
- Dostaniesz coś ekstra. Mamy premie dla najlepszych! 
- Otrzymasz produkty Doner King w super cenach.  
- Otrzymasz od nas umowę o pracę i stabilne zatrudnienie. W Doner King gwarantujemy wypłatę na 
czas. 
Zainteresowanych proszę o telefon, KOM: 795-140-604  
lub wysłać CV emailem na adres: patrycja[MAŁPA]donerking.pl 
Praca dla mężczyzny w Doner King - Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

10. Restauracja Mewa zatrudni pomoc kuchenną 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja specjalizująca się w domowej kuchni polskiej zatrudni od zaraz osobę na stanowisku 
pomoc kuchenna 
Zapewniamy: 
 * stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. 
 * pracę co drugi dzień (również weekendy). 
 * możliwość rozwoju własnych umiejętności. 
Oczekujemy: 
 * umiejętności pracy w zespole. 
 * zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków. 
 * wymagana książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych. 
 * mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 
Tel. 509 410 999 
Restauracja Mewa zatrudni pomoc kuchenną Nowy Sącz • OLX.pl 

11. Kucharz/Kucharka Ibis Styles – Nowy Sącz 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
HOTEL IBIS STYLES NOWY SĄCZ zatrudni osobę na stanowisko 
Kucharz/Kucharka: 
Oczekujemy 
·     innowacyjności, kreatywności i pomysłowości 
·     dobrej organizacji pracy 
·     przestrzegania obowiązujących norm i standardów 
·     dyspozycyjności 

http://www.silvereconomy.pl/
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·     komunikatywności 
·     odporności na stres 
·     umiejętności pracy w zespole 
Oferujemy 
·     Umowę o pracę 
·     pracę w przyjaznym środowisku 
·     możliwość rozwoju zawodowego 
·     pracę z nowoczesnym sprzętem 
·     kompleksowe szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV wraz z aktualnym 
zdjęciem. 
Tel. 724 301 392 
Kucharz/Kucharka - Hotel Ibis Styles Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

12. Restauracja Lemon zatrudni kelnerki/kenerów/barmana 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Gródek nad Dunajcem 
Opis: 
Restauracja Lemon w Gródku nad Dunajcem powiększa swój zespół i poszukujemy do stałej 
współpracy: 

 kelnerek 
 kelnerów 
 barmana 
 kelnerki do obsługi bufetu śniadaniowego (6:00 do 13:00) 

Co oferujemy? 
 umowę o pracę 
 elastyczny grafik 
 pracę w młodym energicznym zespole 
 możliwości podnoszenia kwalifikacji 
 dodatkowe benefity (możliwość bezpłatnego korzystania z basenu, sauny, siłowni) 

Czego oczekujemy? 
 przede wszystkim chęci do pracy 
 uczciwości i sumienności 
 zaangażowania 
 posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych 
 pozytywnego nastawienia i uśmiechu 

Restauracja Lemon zatrudni kelnerki / kelnerów/ barmana Nowy Sącz • OLX.pl 

13. Steakhouse Hasir zatrudni kelnera/kelnerkę 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Steakhouse"SAFIR" w Nowym Saczu zatrudni na stanowisko KELNER-KELNERKA. Praca w 
systemie zmianowym 15 dni w miesiącu , atrakcyjne wynagrodzenie płatne co tydzień. Mile widziane 
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doświadczenie na podobnym stanowisku.Oferty CV proszę wysyłać na adres e-mail.  
safir małpa op.pl strona restauracji safir.pl 
Tel. 18 449 52 09 
Steakhouse SAFIR zatrudni kelnera kelnerkę. Nowy Sącz • OLX.pl 

14. Młodszy Kucharz – Browar i Kuchnia 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Browar i Kuchnia Trzy Korony zatrudni na stanowisko młodszy kucharz. Mogą to być osoby 
świeżo po szkole gastronomicznej - wszystkiego nauczymy. Oferujemy: 
-stabilne zatrudnienie 
-elastyczny grafik i czas pracy 
-dobrą atmosferę w pracy. 
Tel. 184 770 333 
Młodszy kucharz- Browar i Kuchnia Nowy Sącz • OLX.pl 
15. Restauracja Mekong zatrudni kelnerów, kelnerki 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Mekong w Nowym Sączu zatrudni kelnerki kelnerów .Poszukujemy pracowników do pracy 
na stałe oraz na weekend Proszę o kontakt telefoniczny  lub przesłanie cv na adres email. 
Tel. 502 105 667 
Restauracja Mekong zatrudni kelnerki kelnerów Nowy Sącz • OLX.pl 

16. Super oferta pracy kelner/kelnerka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Oferujemy praca w Restauracji zlokalizowanej w Centrum Nowego Sacza praca w harmonogramie 2 dni 
na 2 dni. Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenia dodatkowo system premiowy. Praca w miłym 
pozytywnym zespole. Szukamy osób które chcą się rozwijać razem z Nasza Restauracja  
Tel. 792-322-422 
Super Oferta Pracy Keler/kelenra Nowy Sącz • OLX.pl 

17. Zatrudnię Kucharza 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Firma z Nowego Sącza zatrudni kucharza na umowę o pracę pełnym wymiarze pracy. 
Tel. 600 505 777 
Zatrudnię kucharza Nowy Sącz • OLX.pl 

http://www.silvereconomy.pl/
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18. Kucharz Browar i Kuchnia 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Browar i Kuchnia poszukuje osób do pracy na stanowisko kucharz/ kucharka. Mile widziane 
osoby z doświadczeniem lub po szkole gastronomicznej.  
Oferujemy: 
-stabilne zatrudnienie 
-elastyczny grafik i czas pracy 
-dobrą atmosferę 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV przez OLX. 
Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
Tel. 184 770 333 

Kucharz - Browar i Kuchnia Nowy Sącz • OLX.pl 

19. Pomoc kuchenna/Kucharz/Młodszy Kucharz – zatrudnimy od zaraz 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Aromat zlokalizowana w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu, zatrudni od zaraz osoby na 
stanowiska: Pomoc Kuchenna i Kucharz/Młodszy Kucharz. 
Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę na pełny etat, na stałe. 
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 
*Wymagana książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych. 
Pomoc Kuchenna, Kucharz/Młodszy Kucharz - zatrudnimy od zaraz ! Nowy Sącz • OLX.pl 

20. Zatrudnimy Kucharza 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Restauracja Novo.Sądecka poszukuje do pracy kucharza z doświadczeniem.  
Wysokość wynagrodzenia i forma zatrudnienia do uzgodnienia indywidualnie.  
Od kandydatów oczekujemy rzetelności, dyspozycyjności, zamiłowania do wykonywanej pracy, 
samodzielności i zaangażowania. Ze swojej strony oferujemy stabilne zatrudnienie, odpowiednie 
zarobki, elastyczny grafik i pracę w bardzo miłym zespole.  
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na podany adres mailowy lub kontakt 
telefoniczny. 
Tel. 791-100-203 
Zatrudnimy KUCHARZA Nowy Sącz • OLX.pl 

 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Prace magazynowe 

1. Magazynier/Serwisant  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Berest k. Krynicy-Zdroju 
Opis: 
Zatrudnimy pracownika (mężczyznę) na okres zimowy (październik-luty). Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Pełny etat. Praca w sklepie narciarskim w Bereście koło Krynicy. Do obowiązków będzie należało 
między innymi pakowanie paczek, serwisowanie sprzętu narciarskiego, przyjmowanie towaru itp. 
Oferujemy pełne wdrożenie i przeszkolenie. Zaangażowanie w pracę, sumienność, uczciwość to główne 
cechy jakich poszukujemy. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność i pozytywnie 
nastawienie to mile widziane cechy osoby której szukamy do naszego zespołu. 
Tel.662 125 229 
Magazynier / serwisant - Berest k. Krynicy Zdrój Berest • OLX.pl 

2. Operator wózka widłowego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Tymbark 
Opis: 
Kluczowe zadania: 

 obsługa dostaw, prawidłowe wydawanie towarów 
 składowanie i obieg towarów zgodnie z wymaganą dokumentacją 
 utrzymanie czystości i porządku w magazynie 
 rejestrowanie dostaw i wysyłek w systemie 
 sprawdzanie stanów magazynowych 

Szukamy Ciebie jeśli: 
 jesteś gotowy/gotowa do pracy w ruchu ciągłym 
 cechuje Cię zaangażowanie i sumienność 
 posiadasz uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydane przez UDT 
 masz doświadczenie na podobnym stanowisku - będzie to dodatkowy atut 

Zapewniamy: 
 pracę w firmie która jest liderem na rynku w swojej branży, w oparciu o umowę o pracę 
 szkolenie z obsługi systemu 
 dofinansowanie do karty Benefit System, opieki LuxMed 
 atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego 
 możliwość rozwoju zawodowego 
 długą listę benefitów pozapłacowych, o których chętnie opowiemy podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 
 

Operator Wózka Widłowego - Tymbark Tymbark • OLX.pl 

 
 
 

http://www.silvereconomy.pl/
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3. Praca w sklepie odzieżowym 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Dyskont Odzieżowy Tania Odzież zatrudni pracowników na stanowisko sprzedawca/magazynier. Adres: 

Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 (Galeria Europa II). 

Praca w sklepie odzieżowym- Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

4. Pracownik magazynu/sprzedawca: płytki, panele podłogowe 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
ZOSTAŃ SPRZEDAWCĄ/MAGAZYNIEREM W SKLEPIE OUTLET NEXTERIO 
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻEĆ M.IN… 
·          Doradztwo oraz profesjonalna i kompleksowa obsługa Klienta w zakresie sprzedaży: płytek 
ceramicznych, paneli laminowanych, winylowych i deski drewnianej. 
·        Realizacja wyznaczonego planu sprzedaży; 
·        realizacja zamówień – w tym przygotowanie i wydawanie klientom zakupionych przez nich 
towarów oraz zamówień internetowych; 
·        przyjmowanie dostaw, rozładunek towarów; 
·        sortowanie i przygotowanie towarów do wydania; 
·        prowadzenie dokumentacji magazynowej, wprowadzanie dostaw; 
·        kontrolowanie towarów w czasie dostaw; 
·        gospodarowanie zasobami magazynowymi w magazynie; 
·        współpraca z firmami kurierskimi i kompletowanie zamówień kurierskich 
·        zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych produktów; 
·        dbanie o prawidłowy obrót dokumentacji zgodnie ze standardami firmy; 
·        dbanie o prezencję sklepu oraz prawidłowo działającą gospodarkę magazynu. 
MAMY DLA CIEBIE: 
·               Stałą umowę o pracę; 
·               Wysokie i terminowo wypłacane wynagrodzenie; 
·               Premię uzależnioną od wyników sklepu; 
·               Możliwość awansu, stały rozwój; 
·               Realny wpływ na swój comiesięczny harmonogram pracy; 
·               Świetną atmosferę; 
·               Opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie, na preferencyjnych warunkach; 
 JESTEŚ OSOBĄ... 
·         Mającą doświadczenie sprzedaży/obsłudze klienta (branża materiałów budowlanych i 
wykończenia wnętrz jest dodatkowym atutem); 
·        lubiącą pracę z klientem; 
·        potrafiącą działać zespołowo; 
·        pragnącą się rozwijać; 
Pracownik magazynu/Sprzedawca: płytki/panele podłogowe - Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

http://www.silvereconomy.pl/
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5. Magazynier/operator wózka widłowego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
JEŚLI: masz uprawnienia na wózki widłowe, odpowiada Ci praca w systemie zmianowym - APLIKUJ DO 
NAS 
OFERUJEMY: 
wczasy pod gruszą, stabilne zatrudnienie, ubezpieczenie grupowe 
BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 
przyjmowanie i wydawanie materiałów do i z magazynów; 
kontrola prawidłowości załadunków, przyjęć oraz wydawania 
wyrobów gotowych; 
odpowiedzialność za załadunek zgodnie ze zleceniem wysyłkowym. 
Tel.728 922 443 

Magazynier Operator Wózka Widłowego Nowy Sącz • OLX.pl 

6. Magazynier/-ka internetowego sklepu wędkarskiego 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Mocno rozwijająca się firma, istniejąca na rynku od 2003 roku, zatrudni na stałe na stanowisko: 
Magazynier /-ka internetowego sklepu wędkarskiego 
Zatrudniona osoba będzie odpowiadała za: 
·        Przyjęcia towaru na magazyn oraz sprawdzanie stanu faktycznego wraz z dokumentacją 
·        Układnie towaru na magazynie na podstawie określonych lokalizacji 
·        Przygotowanie zamówień klientów, weryfikację oraz spakowanie ich do wysyłki 
·        Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy, a także w rejonie magazynów 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 ·       Praca w godzinach nocnych 
·     Energiczne podejście do pracy 
·        Organizacja i zaangażowanie 
·        Dokładność 
·        Umiejętność pracy w grupie 
·        Doświadczenie w pracy na magazynie mile widziane 
Oferujemy: 
·        możliwość uczestniczenia w tworzeniu i rozwoju firmy, 
·        pracę w zgranym zespole 
·        stałą stawkę godzinową 
·        rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 
Tel. 18 443 49 95 

Magazynier /-ka internetowego sklepu wędkarskiego Nowy Sącz • OLX.pl 

http://www.silvereconomy.pl/
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7. Zatrudnię Magazyniera Kierowcę 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 

Zatrudnię Magazyniera kierowcę do pracy na hurtownię spożywczą. Brak specjalnych wymagań , wiek 

do 40lat. Wszelkich informacji udzielam TYLKO telefoniczne 502 558 954 

Zatrudnię Magazyniera Kierowce Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 
 
8. Praca na magazynie 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Świdnik 
Opis: 
Zakres czynności: 

 solenie, sortowanie i paletyzowanie skór; 
 załadunek i rozładunek samochodów; 
 przygotowanie towaru do wysyłki; 

Wymagania: 
 dyspozycyjność; 
 dokładność, rzetelność, sumienność; 
 umiejętność pracy w zespole; 

Oferujemy: 
 pracę w stabilnej firmie, od poniedziałku do piątku w godz. 7-16; 
 umowę o pracę; 

Telefon kontaktowy: 502 655 691 

Praca na Magazynie Świdnik • OLX.pl 

9. Magazynier – Napoje – Galicja  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Dystrybutor artykułów spożywczych PH Galicja MTM Ścianek Sp.J poszukuje osoby na stanowisko 
Magazynier, składanie i mixowanie towarów na paletach. Miejsce rekrutacji: Nowy Sącz. Mile widziane 
doświadczenie. 
 
Tel. 506 004 006 
Magazynier - Napoje - Galicja Nowy Sącz • OLX.pl 
 
 
 
 

http://www.silvereconomy.pl/
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10. Firma w Starym Sączu zatrudni operatora wózka widłowego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Stary Sącz 
Opis: 
Firma w Starym Sączu zatrudni operatora wózka widłowego. Praca na miejscu.CV proszę przesyłać 
poprzez załącznik OLX. Informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami. 
Tel. 600 505 777 
 
Firma w Starym Sączu zatrudni operatora wózka widłowego Stary Sącz • OLX.pl 
 
11. Magazynier Nowy Sącz 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis:  
Szukamy osób z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku, zorientowanej na wysoki poziom 
obsługi klientów, z podstawową znajomością zasad gospodarki magazynowej... KWALIFIKACJE: - 
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - zorientowanie na wysoki poziom obsługi klientów - 
podstawowa znajomość zasad gospodarki magazynowej - obsługa wózka widłowego - odpowiedzialność 
i motywacja do pracy -mile widziana znajomość branży budowlanej -mile widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności OFERUJEMY: - stabilne zatrudnienie - atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość 
rozwoju - pełna wyzwań praca w miłym zespole Dodatkowe informacje: * Osoby zainteresowane pracą, 
prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. * Oferty proszę składać na adres rekrutacja@ramex.pl  
 
Magazynier Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 
 
12. Magazynier, pracownik obsługi sklepu internetowego 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Brzezna 
Opis: 
Firma Dywaneo.pl - sklep internetowy z dywanami, wykładzinami oraz dekoracją do domu poszukuje 
pracowników na stanowisko: Magazynier, - pracownik produkcji, praca w godzinach- 8-16, 9-17 pon.-
piątek, Po okresie próbnym 3 miesięcznym (umowa zlecenie) , praca na umowę o pracę 
-Zakres obowiązków: 

 przyjmowanie na magazyn i wydawanie z magazynu towarów - wykładziny dywanowe, dywany, 
art.dekoracyjne do domu i ogrodu 

 pakowanie produktów do wysyłki 
 przycinanie wykładzin na wymiar 
 obszywanie wykładzin 
 bieżąca kontrola stanów magazynowych 
 utrzymanie ładu i porządku na magazynie 
 odpowiedzialność materialna za powierzone mienie 

 Wymagania: 
 odpowiedzialność i uczciwość 

http://www.silvereconomy.pl/
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 dyspozycyjność 
 sumienność i dokładność 
 umiejętności manualne- mierzenie wykładzin 
 brak przeciwskazań w podnoszeniu ciężkich przedmiotów 
 umiejętność obsługi programów użytkowych- obsługa komputera 
 systematyczność 
 zamieszkanie w miejscu pracy lub najbliższej okolicy 
 prawo jazdy kat. b 

W zamian oferujemy: 
 pracę w miłej atmosferze 
 możliwości zdobycia nowych umiejętności 
 przeszkolenie w wybranych umiejętnościach(obszywanie wykładzin, mierzenie, system obsługi 

wysyłek) 
 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat, przez pierwsze 3 -miesiące umowa 

zlecenie, po okresie próbnym umowa o pracę. 
 możliwość dodatkowej pracy w sobotę 
 premia uznaniowa 

Tel. 604 190 719 
Magazynier, Pracownik obsługi sklepu internetowego Nowy Sącz • OLX.pl 
 
13. Magazynier – praca pełen etat 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
obsługa dostaw i przesyłek przychodzących, wprowadzanie danych do systemu, uzupełnianie 
ekspozycji sklepu, utrzymywanie porządku na magazynie, pakowanie i organizacja wysyłek kurierskich, 
Wymagania: dyspozycyjność i ciągłość w pracy, umiejętność obsługi komputera, w tym przeglądarek, 
odpowiedzialność i dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 
Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, dodatkowo oferowane są premie 
miesięczne i/lub kwartalne w zależności od osiąganych wyników, doskonalenie i możliwość rozwoju - 
szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, możliwość przedłużenia umowy na stałe, prestiżowe miejsce pracy 
w atrakcyjnym miejscu, praca w 4 osobowym zespole, 8-godziny tryb pracy między 09:00, a 18:00 w 
dni robocze. Przywileje cen hurtowych na produkty z asortymentu i nowe motocykle, wiele korzyści dla 
miłośników motoryzacji. 
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i będziemy informować o kolejnych krokach rekrutacji. 
Dziękujemy za wszystkie przesłane wiadomości oraz zapraszamy do udziału. Jednocześnie 
informujemy, iż bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. „Wyrażam, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez M&M Motocykle s.c. z siedzibą w 
Nowym Sączu przy ul. Dojazdowa 18. Podanie danych jest dobrowolne. Kandydatowi przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”. 
Tel. 664 177 901 
 
Magazynier - praca pełen etat, N.Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

http://www.silvereconomy.pl/
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Sprzątanie 
 
1. Firma w Starym Sączu zatrudni osobę do sprzątania 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Stary Sącz 
Opis: 
Firma w Starym Sączu zatrudni osobę na stanowisko : Sprzątaczka 
Oferujemy: 

 umowę o prace 
 godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę 

Nasze oczekiwania : 
 sumienne wykonywanie powierzonej pracy 
 chęci do pracy 
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

Jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowana wyślij swoje CV lub prosimy o kontakt telefoniczny 
Tel. 600 505 777 
Firma w Starym Sączu zatrudni osobę do sprzątania Stary Sącz • OLX.pl 

2. Zatrudnię Panią do  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Grybów 
Opis: 
Zatrudnię Panią do mycia i czyszczenia wnętrz samochodów oraz prania tapicerki. 
Proszę o kontakt przez OLX lub telefonicznie.  
Tel. 605 858 945 

Zatrudnię Panią do czyszczenia wnętrz samochodów Grybów • OLX.pl 

Kasjer-pracownik sklepu 

1. Praca w markecie Dino  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Maniowy 
Opis: 
Dino Polska S.A. to dynamicznie rozwijająca się polska sieć marketów spożywczych. 
W związku z dynamicznym rozwojem tworzymy kolejne miejsca pracy. 
Obecnie oferujemy: 
PRACA W MARKECIE, 
Miejsce pracy: Maniowy (woj. małopolskie) 
CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W HANDLU? 
MOŻE WIELE JUŻ POTRAFISZ I PRAGNIESZ DALEJ SIĘ ROZWIJAĆ? 
Zgłoś się do nas, dowiedz się więcej o ofercie pracy w Dino. 
CO ZYSKUJESZ PRACUJĄC Z NAMI? 

http://www.silvereconomy.pl/
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- Możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy do Twoich potrzeb 
- Realną możliwość rozwoju. Stawiamy na awanse wewnętrzne 
- Stabilność zatrudnienia, umowę o pracę 
- Niezbędne szkolenia 
Tel. 785 235 102 
Praca w markecie, DINO Polska, Maniowy Maniowy • OLX.pl 

2. Sprzedawca - kasjer 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Czchów 
Opis: 
Ponad 3000 sklepów w 1100 miejscowości oraz 16 centrów dystrybucyjnych. To właśnie Biedronka – 
lider branży retail, który od 25 lat z sukcesem działa na polskim rynku, gwarantując swoim 
pracownikom stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju i bogaty pakiet programów socjalnych. 
Zostań częścią naszego zespołu, miej wpływ na doświadczenia zakupowe milionów klientów w Polsce i 
przekonaj się, że Twoja praca ma znaczenie. Codziennie. 
CO ZAPEWNIAMY? 

 Umowę o pracę bez okresu próbnego 
 Najszerszy na rynku pakiet programów socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny 
 Konkurencyjne wynagrodzenie, premie miesięczne i podwyżki stażowe 
 Dopasowanie wymiaru etatu do Twoich potrzeb  w zależności od aktualnych możliwości 

kadrowych sklepu 
 Profesjonalne wdrożenie i wsparcie 
 Pakiet szkoleniowy dostosowany do wskazanego stanowiska 
 Możliwości rozwoju i awansu 
 Dostęp do platformy rozwojowej ”EduAkcja” 24h na dobę z każdego urządzenia 

JAKICH OSÓB SZUKAMY? 
 Otwartych na kontakt z Klientami 
 Gotowych do pracy w systemie zmianowym oraz do pracy fizycznej 
 Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki 
 Nastawionych na współpracę 

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ? 
 Profesjonalna obsługa Klienta przy kasie fiskalnej i na sali sprzedaży  
 Dbanie o właściwy sposób ekspozycji towarów 
 Przyjmowanie dostaw i wykładanie towaru 
 Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych 
 Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie oraz w jego obrębie 

Tel. 22 205 33 10 

Sprzedawca – Kasjer Czchów • OLX.pl 

 
 
 
 
 

http://www.silvereconomy.pl/
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3. Kierownik Sklepu CCC 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek 
obuwniczych w Europie. Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W związku z szeroką ekspansją proponujemy zatrudnienie na stanowisku: 
Kierownik Sklepu CCC Nowy Sącz  
Co będziesz robić:• właściwie i efektywnie zarządzać funkcjonowaniem sklepu, • zarządzać podległym 
zespołem (min. budowanie, motywowanie, rozwijanie), • realizować wyznaczone cele sprzedażowe, • 
dbać o właściwe standardy ekspozycji produktu, • profesjonalnie obsługiwać klienta.  
Szukamy osób, które:• posiadają doświadczenie w zarządzaniu sklepem i podległym zespołem, • są 
zorientowane na wyniki i potrafią analizować raporty sprzedażowe, • dbają o wysoki standard obsługi 
klienta, • potrafią organizować efektywnie i planować czas pracy, • potrafią motywować pracowników i 
zarządzać podległym zespołem, • są odpowiedzialne i angażują się w wykonywane zadania, • są 
komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty. 
Dodatkowe korzyści dla Ciebie: • praca w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,  
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, • prywatna opieka medyczna, • możliwość przystąpienia do 
grupowego ubezpieczenia na życie oraz programu sportowego MultiSport/ OK System, • dodatkowe 
benefity w postaci kart rabatowych na zakupy w sieci CCC oraz w sklepie internetowym eobuwie.pl,  
• elastyczne godziny pracy, • możliwości awansu. 
Kierownik Sklepu CCC Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

4. Kasjer-sprzedawca ROSSMAN 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz, Piłsudskiego 104 
Opis: 
Zależy nam, aby Osoby pracujące na tym stanowisku były:  
• otwarte i życzliwe w relacjach z Klientem; 
• zaangażowane i chętne do współpracy – w zespole jest nasza siła; 
• gotowe do pracy w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele.   
Kasjer-sprzedawca odpowiada za: 
• pomoc i doradztwo naszym Klientom w zakupach; 
• sprawną obsługę Klienta przy kasie; 
• ekspozycję towaru i przyjmowanie dostaw; 
• sprzątanie sali sprzedaży.  
Co oferujemy?  
• umowę o pracę (bez okresu próbnego) – już od pierwszego dnia chcemy, byś miał stabilne 
zatrudnienie; 
• szkolenia i rozwój zawodowy; 
• pakiet socjalny dla Ciebie i Twojej Rodziny – m.in. pakiet sportowy OK System, prywatna opieka 
medyczna, dofinansowanie wakacji, kolonie dla dzieci, wyprawki szkolne; 
pozytywnie zakręcony sposób spędzania wolnego czasu – nurkowanie, jazda konna, warsztaty 
kulinarne, kursy tańca. 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/kierownik-sklepu-ccc-nowy-sacz-CID4-IDLmZHY.html#6e82d65683


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Żółkiewskiego 4/1 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

Kasjer-Sprzedawca Nowy Sącz Piłsudskiego 104 Nowy Sącz • OLX.pl 

5. Starszy Sprzedawca – kasjer Biedronka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
CO ZAPEWNIAMY? 

 Umowę o pracę bez okresu próbnego 
 Najszerszy na rynku pakiet programów socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny 
 Konkurencyjne wynagrodzenie, premie miesięczne i podwyżki stażowe 
 Dodatkowe wynagrodzenie za każdą prowadzoną zmianę 
 Profesjonalne wdrożenie i wsparcie   
 Pakiet szkoleniowy dostosowany do wskazanego stanowiska 
 Możliwości rozwoju i awansu na Zastępcę Kierownika Sklepu 
 Dostęp do platformy rozwojowej ”EduAkcja” 24h na dobę z każdego urządzenia 

JAKICH OSÓB SZUKAMY? 
 Posiadających doświadczenie  w sprzedaży i obsłudze klienta 
 Zaangażowanych, rzetelnych i nastawionych na realizację celów 
 Chętnych do nauki i rozwoju 
 Gotowych do pracy w systemie zmianowym oraz do pracy fizycznej 
 Nastawionych na współpracę 
 Mile widziane doświadczenie w organizowaniu pracy zespołu 

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ? 
 Samodzielne prowadzenie zmiany, bądź w obecności  Kierownika Sklepu od kilku do kilkunastu 

dni w miesiącu, poprzez organizację pracy zespołu, wyjaśnianie reklamacji z klientami sieci, 
przyjmowanie i kontrolę dostaw . 

 Zamawianie pieczywa oraz przygotowanie sklepu do inwentaryzacji 
 Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych 
 Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie oraz jego obrębie 
 Profesjonalna obsługa Klienta przy kasie fiskalnej i na sali sprzedaży 
 Wykładanie towaru oraz dbanie o właściwy sposób ekspozycji 
 Praca z kolektorem oraz systemem SAP 

Tel. 22 205 33 10 
Starszy Sprzedawca – Kasjer Nowy Sącz • OLX.pl 

6. Kaufland Nowy Sącz – pracownik porządkowy 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Pracownik Porządkowy w Dziale Administracji Marketu  
Market w Nowym Sączu, Bulwar Narwiku 22 
Jakie będą Twoje zadania: 

 utrzymanie czystości na hali sprzedaży oraz w pozostałych pomieszczeniach, jak również na 
terenach przylegających do marketu 

 kontrola czystości i sprzątanie pomieszczeń sanitarnych 

http://www.silvereconomy.pl/
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 utrzymanie w czystości nośników towarowych i powierzchni szklanych 
 praca z maszyną czyszczącą 
 przestrzeganie zasad właściwej gospodarki odpadami i segregacji śmieci. 

Co Ci zapewnimy: 
 atrakcyjne wynagrodzenie 
 umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu 
 indywidualne możliwości rozwoju 
 ciekawe i odpowiedzialne zadania w dynamicznym zespole, gdzie panuje atmosfera 

wzajemnego szacunku 
 bogaty pakiet benefitów (m. in.: prywatną opiekę medyczną, kafeterię MyBenefit, bony oraz 

upominki z okazji świąt, działania wellbeingowe, program grupowego ubezpieczenia na życie, 
zniżki u partnerów biznesowych). 

Czego od Ciebie oczekujemy: 
 znajomości podstawowych zasad poprawnej komunikacji z klientami 
 energicznej i przyjaznej osobowości 
 sumienności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków 
 dobrej organizacji pracy 
 doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

Kaufland Nowy Sącz - Pracownik Porządkowy Nowy Sącz • OLX.pl 

7. Zatrudnię na stanowisku Kasjer - Sprzedawca 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Gromnik 
Opis: 
Zatrudnię w sklepie spożywczym GROSZEK Gromniku na stanowisko Kasjer-Sprzedawca. Kasjer -
Magazynier, Umowa na pełny etat, lub 1/2 etatu. Praca na 2-zmiany dzień wolny za sobotę 
.Doświadczenie mile widziane Godz. pracy 5,30-14 i od 14-22. Wynagrodzenie brutto 3000,00.Niedziele 
wolne. 
Tel.502 170 388 
Zatrudnię na stanowisku Kasjer-Sprzedawca Gromnik • OLX.pl 

8. Sprzedawca Kasjer Maniowy - Biedronka 
Wymiar pracy: Niepełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość/i: Maniowy, Stary Sącz, Nowy Sącz, Łososina Dolna 
Opis: 
CO ZAPEWNIAMY? 

 Umowę o pracę bez okresu próbnego 
 Najszerszy na rynku pakiet programów socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny 
 Konkurencyjne wynagrodzenie, premie miesięczne i podwyżki stażowe 
 Dopasowanie wymiaru etatu do Twoich potrzeb  w zależności od aktualnych możliwości 

kadrowych sklepu 
 Profesjonalne wdrożenie i wsparcie 
 Pakiet szkoleniowy dostosowany do wskazanego stanowiska 
 Możliwości rozwoju i awansu 

http://www.silvereconomy.pl/
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 Dostęp do platformy rozwojowej ”EduAkcja” 24h na dobę z każdego urządzenia 
JAKICH OSÓB SZUKAMY? 

 Otwartych na kontakt z Klientami 
 Gotowych do pracy w systemie zmianowym oraz do pracy fizycznej 
 Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki 
 Nastawionych na współpracę 

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ? 
 Profesjonalna obsługa Klienta przy kasie fiskalnej i na sali sprzedaży  
 Dbanie o właściwy sposób ekspozycji towarów 
 Przyjmowanie dostaw i wykładanie towaru 
 Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych 
 Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie oraz w jego obrębie 

Tel. 22 205 33 10  
Sprzedawca - Kasjer (Maniowy) Maniowy • OLX.pl 

9. Kaufland Nowy Sącz 
Wymiar pracy: Niepełny etat, ¾ etatu  
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Sprzedawca/Kasjer w Dziale Art. Świeżych  
Market w Nowym Sączu, Bulwar Narwiku 22  
Jesteśmy międzynarodową firmą handlową, której siłę stanowi kilkanaście tysięcy zaangażowanych 
pracowników. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi? Efektywność, dynamika i fair play. Codziennie 
staramy się zapewnić naszym klientom najlepszą jakość produktów i najwyższy poziom obsługi we 
wszystkich marketach w całej Polsce. Rozwijaj swoją karierę w sprzedaży i daj nam możliwość 
wykorzystania Twoich mocnych stron. 
Jakie będą Twoje zadania: 

 wykładanie towaru oraz dbanie o jego odpowiednią ekspozycję 
 przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych 
 dbanie o uprzejmą, staranną i sprawną obsługę klienta 
 dbanie o świeżość i jakość naszych produktów, m.in. poprzez kontrolę terminów przydatności 

do sprzedaży 
 dbanie o właściwą gospodarkę towarową w markecie. 

Co Ci zapewnimy: 
 atrakcyjne wynagrodzenie 
 umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu 
 indywidualne możliwości rozwoju 
 ciekawe i odpowiedzialne zadania w dynamicznym zespole, gdzie panuje atmosfera 

wzajemnego szacunku 
 bogaty pakiet benefitów (m. in.: prywatną opiekę medyczną, kafeterię MyBenefit, bony oraz 

upominki z okazji świąt, działania wellbeingowe, program grupowego ubezpieczenia na życie, 
zniżki u partnerów biznesowych). 

Czego od Ciebie oczekujemy: 
 znajomości podstawowych zasad obsługi klienta 
 energicznej i przyjaznej osobowości 

http://www.silvereconomy.pl/
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 sumienności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków 
 umiejętności pracy w grupie oraz znajomości zasad prawidłowej komunikacji z klientami i 

współpracownikami 
 doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

Kaufland Nowy Sącz - Sprzedawca/Kasjer (3/4 etatu) Nowy Sącz • OLX.pl 
10. Sprzedawca BP Dunajec ¾ etatu 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 2 596 - 3 108 zł/mies. brutto 
Miejscowość: Nowy Sącz, Tarnowska 177 
Opis: 
Do Twoich obowiązków będzie należało: 

 obsługa klienta zgodna ze standardem bp 
 aktywna sprzedaż produktów 
 czystość i higiena na stacji 
 obsługa punktu gastronomicznego Wild Bean Cafe 

Oczekujemy: 
 chęci i motywacji do pracy 
 uczciwości i odpowiedzialności 
 pozytywnego nastawienia 

W zamian za to oferujemy: 
 umowę o pracę 
 zatrudnienie w stabilnej firmie nastawionej na rozwój 
 pracę w systemie trójzmianowym (6:14, 14:22, 22:6) 
 dodatkowo płatne zmiany nocne, weekendowe oraz dni świąteczne 
 profesjonalne szkolenia 
 przyjazną atmosferę 
 dodatkowe benefity w postaci świadczeń wielkanocnych, bożonarodzeniowych; ubezpieczenie 

PZU, opiekę medyczną Medicover 
 pakiet sportowy Medicover Benefit 
 zniżki na paliwo, myjnię oraz produkty z Wild Bean Cafe 

Sprzedawca bp Dunajec - 3/4 etatu Nowy Sącz • OLX.pl 

11. Konsultant Sprzedawca Hebe 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Nowy Sącz 
Opis: 
Marzy Ci się kariera jak malowana? Zapraszamy do Hebe - jednej z największych sieci drogerii w 
Polsce. Tu wszystko nabiera kolorów, a paleta produktów jest tak samo szeroka jak możliwości. 
Czym będziesz się zajmować? 

 Profesjonalną obsługą Klientów 
 Doradzaniem Klientom przy doborze kosmetyków do pielęgnacji i wizażu 
 Dbaniem o ekspozycję produktów i estetyczny wygląd sklepu 
 Obsługą kasy fiskalnej 

Pasujesz do nas, jeśli: 

http://www.silvereconomy.pl/
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 Tak, jak my stawiasz na pracę zespołową i dobrze się w niej czujesz 
 Wiesz, jak dbać o relacje z Klientami i lubisz im doradzać 
 Dobrze się czujesz w świecie kosmetyków (i chcesz go lepiej poznać) 
 Angażujesz się w wykonywaną pracę i chcesz się rozwijać 

Jak o Ciebie zadbamy? 
 Umowa o pracę bez okresu próbnego 
 Stabilizacja finansowa i premia za dobre wyniki 
 Elastyczne godziny pracy 
 Kafeteria benefitów 
 Dopłaty do opieki medycznej i karty Multisport 
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie 
 Zapomogi i nieoprocentowane pożyczki 
 Szeroka gama szkoleń (m.in. z kosmetologii i obsługi klienta) 
 Dla najlepszych program rozwoju talentów i realne szanse na awans 

Konsultant - Sprzedawca Nowy Sącz • OLX.pl 
12. Przyjmę sprzedawcę/doradcę klienta do salonu Esotiq w Pasażu Krynickim 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Wynagrodzenie: 2 800 - 3 000 zł/mies. brutto 
Miejscowość: Krynica Zdrój 
Opis: 
Przyjmę do pracy sprzedawcę / doradcę klienta do salonu Esotiq w Pasażu Krynickim od zaraz. Istnieje 
możliwość przyuczenia do pracy. W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie CV ze zdjęciem a 
my się odezwiemy. 
Tel. 502 558 349 
Przyjmę sprzedawcę/doradcę klienta do salonu Esotiq w Pasażu Krynickim Krynica-Zdrój • OLX.pl 
13. oferta pracy sprzedawca – kasjer  
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Muszyna 
Opis: 
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczo-przemysłowym (pan lub pani} . Sklep Groszek Złockie. 
Praca zmianowa, pełny etat, część etatu lub inne, umowa o pracę. Doświadczenie zawodowe nie jest 
wymagane. Zachęcam do kontaktu osoby chętne. 
Tel. 660 739 908 
Oferta pracy sprzedawca -kasjer Muszyna • OLX.pl 
14. Praca w sklepie SHOT Alkohole /Kasjerka/Kasjer 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowość: Krynica-Zdrój 
Opis: 
Sklep SHOT Alkohole przyjmie do pracy 
Warunki pracy: 
- Umowę o pracę pół etatu lub pełny etat lub inny dostosowany do Twoich potrzeb. 
- Atrakcyjne stawki za nadgodziny. 
- Premiowana solidna i uczciwa praca. 

http://www.silvereconomy.pl/
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Obowiązki: 
- Bieżącą obsługę klientów. 
- Dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towaru oraz czystość w sklepie. 
- Układanie towarów na półkach, 
- Rozładunek dostaw towarów. 
- Kontrola terminów przydatności. 
- Wprowadzanie faktur. 
Wymagania: 
- Rzetelność i uczciwość 
- Łatwość nawiązywania kontaktów 
- Umiejętność pracy w zespole 
- Niekaralność 
Oferujemy przyuczenie do wykonywania obowiązków. 
Tel. 601 294 994 
Praca w Sklepie SHOT Alkohole / Kasjerka / Kasjer Krynica-Zdrój • OLX.pl 
15. Kierownik Sklepu Biedronka 
Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejscowości: Tymbark, Limanowa 
Opis: 
JAKICH OSÓB SZUKAMY? 

 Posiadających doświadczenie  w zarządzaniu zespołem 
 Ukierunkowanych na realizację celów biznesowych 
 Samodzielnych i proaktywnych w działaniu 
 Posiadających doświadczenie  w branży handlowej, usługach lub gastronomii 
 Z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi 
 Posiadających wiedzę na temat rynku spożywczego 

JAKIE ZADANIA NA CIEBIE CZEKAJĄ? 
 Zarządzanie zespołem i sklepem 
 Odpowiedzialność za realizację procesów i zapewnienie standardów funkcjonowania sklepu 
 Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta 
 Odpowiedzialność za dostępność asortymentu i ekspozycję towarów 
 Praca z kolektorem oraz systemem SAP 
 Ścisła współpraca z osobami zarządzającymi sprzedażą w danym rejonie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sklepie-shot-alkohole-kasjerka-kasjer-CID4-IDGSEZE.html#6e82d65683
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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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