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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 

http://www.silvereconomy.pl/
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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 październiku 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu IX.2021 r. Według przedstawionych danych 

na dzień 30.09.2021 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. 

Szczegółowe dane na temat struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz płynności osób 

bezrobotnych zawierają tabele poniżej. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lata, ich udział 

wynosił 31,3 % - 1 910 osób. Kolejną pod względem liczebności była grupa bezrobotnych w wieku 35 - 44 lata – 1 

417 osób, tj. 23,3 %).Większość osób bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy to osoby o 

stosunkowo wysokim poziomie wykształcenia. Wykształcenie co najmniej średnie posiadało 3 438 osoby, 

tj. 56,4 0 % . Spora grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe - 1 842 osoby (tj. 

30,2 %). 
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Większość osób bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy to osoby o stosunkowo wysokim 

poziomie wykształcenia. Wykształcenie co najmniej średnie posiadało 3 438 osoby, tj. 56,4 0 % . Spora 

grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe - 1 842 osoby (tj. 30,2 %). 

Powyżej 2 lat zarejestrowanych jest 2 174 osoby bezrobotne, tj. 35,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Zdecydowana większość w tej grupie to kobiety – 1 778 (81,8 %). 

Najwięcej osób bezrobotnych posiada staż pracy od 1 roku do 5 lat – 1 642 osoby, tj. 26,9 %. 

 

W miesiącu wrześniu br. :  

- zarejestrowało się 720 osób bezrobotnych. Głównie rejestrowały się osoby poprzednio pracujące - 573. 

Blisko 60 % rejestrujących się to osoby do 30 roku życia. Natomiast prawie 62 % rejestrujących się 

bezrobotnych to kobiety. 

- wyrejestrowało się 850 osób, w tym 521 kobiet (tj. 61,3 %). Głównie wyrejestrowania były z powodu 

podjęcia pracy 542 osoby, tj. 63,8 %. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec września 2021 r. pozostawało 1 447 osób 

bezrobotnych (w tym 871 kobiet), tj. o 69 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do 

zasiłku stanowiły 16,5% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (239 os.). 

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

poszukujących pracy (w tym 22 kobiety), z czego 15 osób to niepełnosprawni niepozostający 

w zatrudnieniu. W miesiącu wrześniu 2021 r. zarejestrowało się 12 osób poszukujących pracy. 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 30.09.2021 r. 

w tym: 

1 516 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 254 

 kobiet 903 

 niepełnosprawnych 150 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 237 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 283 

http://www.silvereconomy.pl/
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Liczba osób wyłączonych z ewidencji 367 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec września 2021 r.) 3,2 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  709 

 w tym objętych finansowaniem 571 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

1 780 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 170 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 306 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 140 

 

Według stanu na dzień 30.09.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się 1 254 osoby 

(82,7% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 24,8% (376 os.), osoby 

długotrwale bezrobotne – 42,6% (645 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 25,9% (393 os.) oraz osoby 

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

(360 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 9,9% (150 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może 

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

W miesiącu wrześniu 2021 r. zarejestrowane zostały 283 osoby (o 27 osób więcej niż w sierpniu 2021 r.), 

a z ewidencji wyłączono 283 osoby bezrobotne (o 84 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu). 

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

do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł we wrześniu 2021 r. 60,1%. Ww. wskaźnik był wyższy niż w 

poprzednim miesiącu o 9,3 pkt proc., natomiast w porównaniu z wrześniem 2020 r. osiągnął wartość 

niższą o 9,4 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019, 2020 i 2021 

przedstawia poniższy wykres. Na koniec września stopa bezrobocia w Nowym Sączy wynosiła 3,2% i była 

o 2,4 pkt. proc. Niższa od stopy bezrobocia w Polsce (5,6%) oraz o 4,5 pkt proc. niższa od stopy 

bezrobocia w powiecie nowosądeckim (7,7%). 

http://www.silvereconomy.pl/
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7. Oferty pracy w miesiącu październiku 2021 r. 
 

1). Oferta pracy: KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

Miejsce pracy: Brzezna, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie    
Zakres obowiązków: Przewóz materiałów do budowy dróg (w sezonie zimowym odśnieżanie). Praca w 
Brzeznej w godz. 7.00-15.00 
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN brutto 

Wymagania:  

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe 

Zawód: Kierowca samochodu ciężarowego (wymagany staż - lata: 1) 

Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat. C,kurs przewóz rzeczy 

Kontakt: 18 445 87 87, 693 648 134 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO (praca.gov.pl) 

2) Oferta pracy: TOKARZ 

Miejsce pracy: Stróże 522, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Obróbka elementów metalowych. Praca od 6-14 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 4 839 PLN brutto, netto 3500,00 zł 

Wymagania: 

Zawód: Tokarz w metalu 
Kontakt: 18 445-18-21, 18 445 18 21 
Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 
TOKARZ (praca.gov.pl) 

http://www.silvereconomy.pl/
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?37b969d878b0a2e8c8da4bc64382911a
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?37b969d878b0a2e8c8da4bc64382911a
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?192e0f56a78bcb42c26d8abedd4a2286
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?192e0f56a78bcb42c26d8abedd4a2286
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3) Oferta pracy: MAGAZYNIER 

 

Miejsce pracy: Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki magazynowej w firmie produkującej blaty i parapety, obsługa 

wózka widłowego. Praca w Nowym Sączu , do uzgodnienia czas pracy 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 2 800 do 3 000 PLN brutto 

 

Wymagania:  

Konieczne uprawnienia UDT obsługa wózka widłowego 

Kontakt: 885 267 802 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

MAGAZYNIER (praca.gov.pl) 

 

4) Oferta pracy: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI BLATÓW I PARAPETÓW 

Miejsce pracy: Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn przy produkcji blatów i parapetów. 

Praca w Nowym Sączu w systemie ciągłym (12/24). Godziny pracy do uzgodnienia. 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 2 800 do 3 000 PLN brutto 

Kontakt: 885 267 802 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI BLATÓW I PARAPETÓW (praca.gov.pl) 

5) Oferta pracy: PRACOWNIK PRODUKCYJNY 

Miejsce pracy: Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Praca przy zbijaniu palet oraz pomocnicze prace na produkcji w firmie produkującej blaty 

i parapety. Praca w Nowym Sączu w systemie ciągłym (12/24). Godziny pracy do uzgodnienia. 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 2 800 do 3 000 PLN brutto 

Kontakt: 885 267 802  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

PRACOWNIK PRODUKCYJNY (praca.gov.pl) 

6) Oferta pracy: POMOC KUCHENNA 

Miejsce pracy: Ptaszkowa 737, 33-333 Ptaszkowa, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Pomoc na kuchni, sporządzanie posiłków, praca w godzinach 10:OO-22:00 co drugi dzień. 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN brutto. Kontakt: 661744262  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

POMOC KUCHENNA (praca.gov.pl) 

http://www.silvereconomy.pl/
tel:885%20267%20802
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?105d6a86d629669e68d434153aad7954
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?105d6a86d629669e68d434153aad7954
tel:885%20267%20802
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?5596448ed300cd3b2f3a85ba19313b3e
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?5596448ed300cd3b2f3a85ba19313b3e
tel:885%20267%20802
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?b4cccc6085461e7f6d4ea10c564f254b
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?b4cccc6085461e7f6d4ea10c564f254b
tel:661744262
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?41ce63ee8a2aa6378ffef05b788e3f75
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?41ce63ee8a2aa6378ffef05b788e3f75
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7) Oferta pracy: KELNER 

Miejsce pracy: Ptaszkowa 737, 33-333 Ptaszkowa, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na sali, obsługa wesel, imprez okolicznościowych itp. Praca w godz. pracy 

10:00-22:00 co drugi dzień. Obsługa katerigowa na wynos - dowóz do klienta - wymagane prawo j. kat. B, mile 

widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego oraz orientacja w terenie gminy Grybów.  

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny  

Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN brutto 

Kontakt tel. 661744262 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

KELNER (praca.gov.pl) 

8) Oferta pracy: ŚLUSARZ - OPERATOR PRAS I GIĘTARKI 

Miejsce pracy: Zawiszy Czarnego 7, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: 

- Ślusarz obsługa pras i giętarki 

- Prace ślusarskie w obróbce metali 

Pracodawca oferuje: 

-Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

-Wynagrodzenie podstawowe plus premie 

-Pakiet benefitów ( prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dodatkowe ubezpieczenie, dofinansowanie 

na święta, paczki dla dzieci) 

-Możliwość rozwoju zawodowego 

-Perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN + premia uznaniowa 

Kontakt: 18 449-57-76  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

ŚLUSARZ - OPERATOR PRAS I GIĘTARKI (praca.gov.pl) 

9) Oferta pracy: MAGAZYNIER 

Miejsce pracy: 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie 

Zakres obowiązków: prowadzenie gospodarki magazynowej w obiekcie, przyjmowanie i sprawdzanie dostaw 

do magazynu, wprowadzanie danych do systemu, wydawanie materiałów 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 

Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN brutto, zatrudnienie na 3m okres próbny 

Wymagania konieczne: obsługa komputera - Ms Office. Kontakt: 797 372 066  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

MAGAZYNIER (praca.gov.pl) 
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10) Oferta pracy: KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

Miejsce pracy: 33-386 Brzezna, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów do budowy dróg (w sezonie zimowym odśnieżanie). Praca w 

Brzeznej w godz. 7.00-15.00 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny 

Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN brutto 

Wymagania konieczne 

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe 

Zawód: Kierowca samochodu ciężarowego (wymagany staż - lata: 1) 

Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat. C, kurs przewóz rzeczy 

Kontakt: 18 445 87 87, 693 648 134  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (praca.gov.pl) 

11) Oferta pracy: BLACHARZ WARSZTATOWY 

Miejsce pracy: Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz, powiat: m. Nowy Sącz, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Prace blacharskie w warsztacie. Praca w delegacji do Niemiec w godz. 7.00-15.00. 

Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i pokrywa koszt pierwszego przejazdu. ZUS płacony w Polsce.  

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny  

Wynagrodzenie brutto: od 11 000 PLN brutto 

Kontakt tel. 695400042 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

BLACHARZ WARSZTATOWY (praca.gov.pl) 

12) Oferta pracy: NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA 

Miejsce pracy: Grybów, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Praca opiekuńczo-edukacyjno-wychowawcza z dziećmi 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 

Wynagrodzenie brutto: od 2 949 PLN 

Wymagania konieczne 

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Wychowanie przedszkolne 

Zawód: Nauczyciel przedszkola 

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (praca.gov.pl) 
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13) Oferta pracy: POMOCNIK MONTERA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

Miejsce pracy: 33-395 Świniarsko 821, powiat: nowosądecki, woj: małopolskie  

Zakres obowiązków: Pomoc przy montażu instalacji fotowoltaicznych - pompy ciepła, instalacje 

fotowoltaiczne. Praca na terenie powiatu nowosądeckiego i w delegacji - Polska. Praca w godz. 8.00-16.00 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony 

Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN brutto + premia 

Kontakt: 665 778 500  

Centralna Baza Ofert Pracy - strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Oferta pracy: 

POMOCNIK MONTERA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (praca.gov.pl) 

 

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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