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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 rocznej (prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.pl/


(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 alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na 

http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
https://barometrzawodow.pl/


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 listopadzie 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych 

dane dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu X.2021 r. Według 

przedstawionych danych na dzień 31.10.2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy dla PN wynosiła 6 085 osób. Spadek w stosunku do września br. 

o 8 osób. Wśród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych było 4 250 kobiet (69,8 %) i 1 835 

mężczyzn (30,2 %). Dodajmy, że dominacja kobiet wśród osób bezrobotnych to cecha 

charakterystyczna dla powiatu nowosądeckiego. Dodatkowo od lipca br. co miesiąc obserwuje 

się wzrost procentowego udziału bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych. Stan taki sugeruje 

m.in., że po lockdownie łatwiej wrócić na rynek pracy mężczyznom, co wynikało 

z zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w branżach, w których zatrudniani są 

wyłącznie mężczyźni (np. budownictwo).  

Podstawowe dane na temat struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz płynności 

osób bezrobotnych zawierają tabele poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Niezmiennie liczną grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych wg czasu pozostawania bez 

pracy stanowią osoby zarejestrowane ponad 24 miesiące (2 lata) to grupa 2 188 osób, w tym 

bardzo dużo kobiet 1 788 (81,7 %). Wraz z upływem czasu pozostawania bez pracy podjęcie 

nowego zatrudnienia jest coraz trudniejsze. Nadal w strukturze bezrobocia wg wieku 

obserwuje się dominację przedziałów wiekowych 25 – 34 lata (31,0 %) i 35 – 44 lata (23,5 %). 

Najniższy odsetek stanowią osoby w przedziale wiekowym 60 lat i więcej (4,5 %). W tej grupie 



zarejestrowani są wyłącznie mężczyźni. Jest to spowodowane osiągnięciem wieku 

emerytalnego przez kobiety. W strukturze bezrobocia wiele lat dominowały osoby z 

najmłodszego przedziału wiekowego 18 – 24 lat. Dopiero w ostatnich kilku latach zarysowała 

się przewaga osób w przedziale wiekowym 25 – 34 lata. Większość zarejestrowanych osób 

bezrobotnych to osoby stosunkowo o wysokim poziomie wykształcenia, w tym niemałą grupę 

stanowią osoby po studiach wyższych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na koniec października 

br. niemal tyle samo było zarejestrowanych osób z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym/branżowym (1830 osób) co z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym/branżowym (1835 osób). Najwięcej osób bezrobotnych posiada staż pracy od 1 

roku do 5 lat – 1 661 osób. Bez stażu pracy zarejestrowanych jest 735 osób, tj. 12,1 %. Tak 

więc zdecydowana większość bezrobotnych posiada staż pracy – 5 350 osób, tj. 87,9 %. 

Wiadomo, że im większe jest doświadczenie zawodowe tym łatwiej znaleźć pracę. 

 

W miesiącu październiku br.:  

 zarejestrowało się 702 osoby bezrobotne. Blisko 60 % rejestracji to kobiety (410 osób), 

 wyrejestrowało się 710 osób, w tym 402 kobiety (tj. 56,6 %). Głównie wyrejestrowania 

były z powodu podjęcia pracy 405 osób, tj. 57,0 %. Pozostałe przyczyny wyłączenia z 

ewidencji to:  

- niepotwierdzenia gotowości do pracy – 70 osób (większość mężczyzn),  

- dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 48 osób (większość kobiet),  

- odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy – 3 osoby, - osiągnięcia wieku emerytalnego – 12 osób,  

- nabycie praw emerytalnych i rentowych – 4 osoby,  

- nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 9 osób,  

- podjęcie nauki – 30 osób, 

- inne – 41 osób, 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec października br. wynosił 57,7 %. Jest to najwyższy 

wskaźnik płynności w październiku w ostatnich latach, co świadczy o coraz lepszym rynku 

pracy. 

 

 

 



Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec października 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.). 

W miesiącu październiku 2021 r. zarejestrowanych zostało 237 osób (o 46 osób mniej niż we 

wrześniu 2021 r.), a z ewidencji wyłączono 306 osób bezrobotnych (o 61 osób mniej niż w 

poprzednim miesiącu). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 

31.10.2021 r. w tym: 

1 447 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 212 

 kobiet 871 

 niepełnosprawnych 150 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 239 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 237 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 306 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec października 2021 r.) 3,1% 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych 

przez SUP  

635 

 w tym objętych finansowaniem 498 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez 

SUP w 2021 r. 

1 853 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 142 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 275 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 131 

 

Według stanu na dzień 31.10.2021 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 październiku 2021 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy 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 października zarejestrowanych 

było 61 osób poszukujących pracy (w tym 21 kobiet), z czego 16 osób to niepełnosprawni 

niepozostający w zatrudnieniu. W miesiącu październiku 2021 r. zarejestrowało się 9 osób 

poszukujących pracy. 

Według stanu na dzień 31.10.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1 

212 osób (83,8% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 24,1% 

(349 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 45,3% (656 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 

27,1% (392 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 

niepełnosprawne do 18 roku życia – 23,3% (337os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 

10,4% (150 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku 

kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych 

podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł w październiku 2021 r. 59,9%. 

Ww. wskaźnik był niższy niż w poprzednim miesiącu o 0,2 pkt proc., natomiast w porównaniu 

z październikiem 2020 r. osiągnął wartość wyższą o 1,1 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika 

płynności rynku pracy w roku 2019, 2020 i 2021 przedstawia poniższy wykres.  

Na koniec października stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,1% i była o 2,4 pkt proc. 

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

powiecie nowosądeckim (7,7%).  

 
 

7. Oferty pracy w miesiącu listopadzie 2021 r. 
 

1. Zatrudnię kelnera do restauracji 

 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy:  Umowa o pracę 
 Lokalizacja:  Nowy Sącz, Małopolskie 
 
Zatrudnię kelnera, kelnerkę z doświadczeniem do pracy w restauracji. Praca: 4 Pory Roku w 
Nowym Sączu. Więcej informacji: 503 038 639 
 

 



2. Restauracja w Nowym Sączu zatrudni pomoc kuchenną 

 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy:   Umowa o pracę 
 Lokalizacja:   Nowy Sącz, Małopolskie 
 
Restauracja Basztowa Nowy Sącz szuka pracownika na stanowisko pomocy kuchennej. 
Umowa o prace, na pełny etat. Kontakt: 502 649 002  
Restauracja w Nowym Sączu zatrudni pomoc kuchenną Nowy Sącz • OLX.pl 

 

3. Kucharz/pomoc kucharza  
 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy:  Umowa o pracę 
 Lokalizacja:  Lipnica Murowana, Małopolskie 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, otwarciem nowej kuchni, poszukujemy 
pracownika na stanowisko Kucharz/Pomoc kucharza, wymagane doświadczenie w zawodzie. 
Oferujemy umowę o pracę na cały etat, miłą atmosferę, pracę w młodym, energicznym 
zespole. Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy. 

Więcej informacji pod nr tel. 609 668 703  

Kucharz/Pomoc kucharza Lipnica Murowana • OLX.pl 

4. Kelnerki i kelnerzy poszukiwani 
 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Lokalizacja: Limanowa, Małopolskie 
Jesteśmy miejscem o wyjątkowym charakterze, w którym nasi Goście mogą spróbować 
wyśmienitych dań i selekcji wyjątkowych alkoholi. Dołącz do naszego zespołu i zacznij pracę 
w dobrej atmosferze i prestiżowym miejscu. 
Oczekujemy: 

 zaangażowania w powierzone obowiązki; 
 umiejętności pracy w zespole; 
 dyspozycyjności, samodzielności oraz odpowiedzialności; 
 aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej. 

Oferujemy: 
 Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie; 
 pracę w systemie zmianowym, elastyczny grafik; 
 zniżki w siostrzanych restauracjach; 
 możliwość rozwoju osobistego i liczne szkolenia. 

Jesteś młodą osobą i brakuje Ci doświadczenia? Aplikuj, wszystkiego Cię nauczymy!  

Tel. 533 222 204   

https://www.olx.pl/oferta/praca/kelnerki-i-kelnerzy-poszukiwani-limanowa-CID4-

IDMkZgv.html#b4d7090958 

 

https://www.olx.pl/oferta/praca/restauracja-w-nowym-saczu-zatrudni-pomoc-kuchenna-CID4-IDMpGoH.html#b4d7090958
https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-pomoc-kucharza-CID4-IDMuaed.html#b4d7090958
https://www.olx.pl/oferta/praca/kelnerki-i-kelnerzy-poszukiwani-limanowa-CID4-IDMkZgv.html#b4d7090958
https://www.olx.pl/oferta/praca/kelnerki-i-kelnerzy-poszukiwani-limanowa-CID4-IDMkZgv.html#b4d7090958


 

5. Praca w Hotelu; stanowisko szef Cukierni + zakwaterowanie 

 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Małopolskie 
  

Ekskluzywny Hotel 4* z nowoczesnym SPA 

Miejsce pracy: Krynica - Zdrój 

Szukamy pracowników na stałe nie na 

sezon. 

SZEF CUKIERNI 

OPIS STANOWISKA: 

• Organizacja pracy działu; 

• Przygotowanie deserów zgodnie z 

recepturami; 

• Ustalanie karty deserów; 

• Nadzór nad jakością przygotowywanych 

deserów; 

• Racjonalne zarządzanie składnikami; 

• Utrzymywanie czystości w miejscu pracy; 

• Współpraca w zespole i wsparcie w 

realizacji celów hotelu; 

• Kreowanie pozytywnego wizerunku 

obiektu. 

 

OCZEKUJEMY: 

• Aktualnych badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych; 

• Doświadczenia w pracy w cukierni; 

• Dyspozycyjności; 

• Zaangażowania w pracę; 

• Uśmiechu i pozytywnego nastawienia; 

• Wysokiej kultury osobistej. 

OFERUJEMY: 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o 

pracę, zlecenie i na działalność 

gospodarczą ( w zależności od Państwa 

potrzeb); 

• Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne 

warunki zatrudnienia; 

• Możliwość zakwaterowania; 

• Pracę pełną wyzwań w profesjonalnym, 

ukierunkowanym na sukces zespole .   

Tel. 514 800 126  

Praca w Hotelu, stanowisko: Szef Cukierni + 

zakwaterowanie Krynica-Zdrój • OLX.pl 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-hotelu-stanowisko-szef-cukierni-zakwaterowanie-CID4-IDKChNH.html#b4d7090958;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-hotelu-stanowisko-szef-cukierni-zakwaterowanie-CID4-IDKChNH.html#b4d7090958;promoted


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Żółkiewskiego 4/1 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

6. Restauracja Lemon zatrudni pizzera 

 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Lokalizacja: Gródek nad Dunajcem, Małopolskie 

Restauracja Lemon w Gródku nad Dunajcem jedna z najlepszych w regionie do swojego zespołu 
poszukuje osób na stanowisko: Pizzer 

Co oferujemy? 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 możliwość rozwoju osobistego poprzez szkolenia 
 pracę w młodym energicznym zespole 
 miłą atmosferę pracy 
 elastyczny grafik 
 dodatkowe benefity ( darmowy dostęp do strefy Wellness, siłowni sauny, basenu) 

Jeśli Ty: 
 jesteś ambitna/ ambitny 
 szybko się uczysz 
 chcesz pracować w jednej z najlepszych Restauracji w regionie 
 nie masz doświadczenia, ale chcesz się rozwijać 

koniecznie wyślij do nas swoje CV :) Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami 

Tel. 513 189 156 Restauracja Lemon Zatrudni Pizzera Gródek nad Dunajcem • OLX.pl 

7. Praca Krynica Zdrój przy sprzedaży biżuterii 

 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Małopolskie 
 
Przyjmę do pracy na stałe na stanowisko sprzedawca biżuterii. Mile widziana osoba z statusem studenta 
lub ucznia lecz nie jest to wymagane. Praca polega na doradzaniu, proponowaniu oraz sprzedaży biżuterii 
w sklepiku/budce w Krynicy-Zdrój. Praca bez dźwigania ciężkich przedmiotów. Premia od sprzedaży. CV 
wraz ze zdjęciem proszę wysyłać za pośrednictwem OLX. Wymagana komunikatywność, uczciwość. Mile 
widziane doświadczenie w handlu.  
Więcej informacji pod nr tel. 577 183 372 
 
Praca Krynica Zdrój przy sprzedaży biżuterii Krynica-Zdrój • OLX.pl 

 
 
 
 
8. Kasjer sprzedawca Nowy Sącz -  Delikatesy Szubryt 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/restauracja-lemon-zatrudni-pizzera-CID4-IDMLbQK.html#b4d7090958;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-krynica-zdroj-przy-sprzedazy-bizuterii-CID4-IDKD5ep.html#86f2865f29
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 Wymiar pracy: Pełny etat 

 Typ umowy: Umowa o pracę 

 Nowy Sącz, Małopolskie 

 

Do nowych Deliaktesów Firmowych w Nowym Sączu poszukujemy osób, które: 
 cenią stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 są uczciwe i lubią pracę z ludźmi 
 mają pozytywne nastawienie 
 są optymistyczne i uśmiechnięte 

Zakres obowiązków: 
·       obsługa klienta zgodnie z standardami firmy 
·       obsługa urządzeń fiskalnych 
·       dbałość o czystość i higienę sklepu 
·       dbałość o ekspozycję towarów 
 
Tel. 795 580 072 
Kasjer Sprzedawca Nowy Sącz - Delikatesy Szubryt Nowy Sącz • OLX.pl 
 

9. Zatrudnię Sprzedawcę  

 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Stary Sącz, Małopolskie 
 

Zatrudnię Sprzedawcę System zmianowy. Atrakcyjne warunki finansowe. Delikatesy U Misia Stary Sącz 

ul. Rynek 2 

kontakt 18 446 24 51 Zatrudnię Sprzedawcę Stary Sącz • OLX.pl 

10. Shell – stacja paliw w Nowym Sączu zatrudni pracownika  

 Wynagrodzenie: 800 - 3 200 zł/mies. brutto 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Nowy Sącz, Małopolskie 
 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
Oczekiwania od kandydatów: 
• wysoka kultura osobista 
• łatwość nawiązywania kontaktów 
• umiejętność pracy w zespole 
• odpowiedzialność za powierzone obowiązki 
• motywacja, entuzjazm i zaangażowanie 
 
Obowiązki: 
• kontakt z klientami i obsługa na najwyższym poziomie zgodnie ze standardami firmy 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/kasjer-sprzedawca-nowy-sacz-delikatesy-szubryt-CID4-IDMlCCu.html#df620731e2
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-sprzedawce-CID4-IDFxrda.html#df620731e2;promoted
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• tworzenie przyjaznej atmosfery i budowanie przyjaznego wizerunku stacji 
• oferowanie paliw premium, płynów eksploatacyjnych do samochodów oraz polecanie produktów 
dostępnych na stacji – oferta food, aktywna sprzedaż. 
• zarządzanie gospodarką magazynową i dbanie o odpowiednią ekspozycję towarów 
• analiza wyników sprzedażowych i ich realizacja 
• prace porządkowe i techniczne 
Oferujemy: 
• pracę w zgranym i dynamicznym zespole 
• stabilne warunki zatrudnienia 
• pensje wypłacane na czas 
• wynagrodzenie dodatkowe zależne od osiąganych wyników 
• premie i nagrody z tytułu konkursów organizowanych przez partnerów 
• elastyczny czas pracy 
• wdrożenie do pracy i wsparcie poprzez szkolenia, możliwość rozwoju 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie C.V. ze zdjęciem. 
 
SHELL - Stacja Paliw w Nowym Sączu zatrudni pracownika Nowy Sącz • OLX.pl 
 

11. Praca żabka Nowy Sącz 
 

 2 000 - 2 800 zł/mies. brutto 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Nowy Sącz, Małopolskie 
 
Poszukujemy osób do pracy na stanowisko kasjer/ sprzedawca do sklepu Żabka z lokalizacją w Nowym 
Sączu. Nasze wymagania; Dyspozycyjność, Uczciwość, Rzetelność ,Konsekwencja co do wykonywania 
swojej pracy, Łatwość w nawiązywaniu kontaktu Praca w zespole. Nie wymagane doświadczenie, 
wszystkiego nauczymy 
AKTUALNA KSIAŻECZKA SANEPIDOWSKA 
Praca, Żabka Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 
 

12. Sprzedawca 4F Krynica Zdrój  

 2 000 - 3 000 zł/mies. brutto 

 Wymiar pracy: Pełny etat 

 Typ umowy: Umowa o pracę 

 Krynica-Zdrój, Małopolskie 

 

Opis stanowiska 
- profesjonalna obsługa klienta 
- budowanie długotrwałych relacji z klientami  
- dbanie o odpowiedni wizerunek salonu 
 

 

Wymagania 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/shell-stacja-paliw-w-nowym-saczu-zatrudni-pracownika-CID4-IDLYP5F.html#ed99a79a36
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-zabka-nowy-sacz-CID4-IDHWrUK.html#89005f468f
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- wysoka kultura osobista 
- optymizm i komunikatywność 
-dyspozycyjność ( również w weekendy) 
- zainteresowanie sportem 
Oferujemy 
- pracę w młodym i dynamicznym zespole 
-możliwość zakupów pracowniczych na korzystnych warunkach 
-pensję podstawową plus dodatki w zależności od wyników sprzedażowych 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem  
Sprzedawca 4F - Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój • OLX.pl 

9. 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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