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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. 

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


Prognoza krajowa zawiera 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 grudniu 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

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

danych na dzień 30.11.2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy dla PN wynosiła 6 048 osób. Spadek w stosunku do października br. o 37 osób.  

Wśród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych było 4 174 kobiety (69,0 %) i 1 874 

mężczyzn (31,0 %). Bezrobocie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dane świadczą o tym, że 

rynek pracy wyszedł obronną ręką z początku pandemii (2020 rok) i powoli wraca na stabilną 

ścieżkę gospodarczą. Widać, że tarcza antykryzysowa uchroniła rynek pracy przed dużym 

bezrobociem. Wprawdzie tempo spadku liczby osób bezrobotnych w listopadzie br. jest słabe, 

ale zwykle w poprzednich latach w listopadzie poziom bezrobocia rósł.  

 

Podstawowe dane na temat struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz płynności 

osób bezrobotnych zawierają tabele poniżej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca listopada 2021 r. 

668 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 11,0 % ogółu bezrobotnych. Wśród 

zarejestrowanych absolwentów na koniec listopada br. (346 osób) było najwięcej osób z 

wykształceniem: średnim zawodowym i policealnym – 132 osoby, wyższym – 91 osób, 

zasadniczym zawodowym/branżowym – 81 osób. 

 



 

 

W miesiącu listopadzie br.:  

 zarejestrowało się 645 osób bezrobotnych. Zarejestrowało się niemal po równo kobiet 

(325 osób) i mężczyzn (320 osób). Po raz pierwszy zarejestrowało się 158 osób a po raz 

kolejny 487 osób. Najwięcej rejestrowało się osób młodych od 18 do 34 lat – 412, co 

stanowiło 63,9 % ogółu rejestrujących się w listopadzie br. Głównie rejestrowały się 

osoby z wykształceniem co najmniej średnim - 393 osoby (tj. 60,9 %), w tym 130 osób 

z wykształceniem wyższym. Najwięcej osób rejestrowało się ze stażem pracy od 1-5 lat 

-174 osoby i stażem pracy do 1 roku – 171 osób. 



 wyrejestrowało się 682 osoby bezrobotne (401 kobiet i 281 mężczyzn). Głównym 

powodem wyrejestrowań były podjęcia pracy 434 osoby, tj. 63,6 % ogółu 

wyrejestrowań w listopadzie br. Pozostałe przyczyny wyłączenia z ewidencji to: - 

niepotwierdzenia gotowości do pracy – 69 osób (51 mężczyzn), - dobrowolna 

rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 44 osób (33 kobiety), - odmowa bez 

uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy – 4 osoby, - osiągnięcia wieku emerytalnego – 8 osób, - nabycie praw 

emerytalnych i rentowych – 3 osoby, - nabycie praw do świadczenia 

przedemerytalnego – 8 osób, - podjęcie nauki – 2 osoby, - inne – 36 osób. 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec listopada br. wynosił 67,3 %. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec listopada 2021 r. pozostawało 1 439 

osób bezrobotnych (w tym 859 kobiet), tj. o 8 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby 

z prawem do zasiłku stanowiły 15,8% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (227 

os.).  

Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec listopada zarejestrowanych było 

65 osób poszukujących pracy (w tym 24 kobiety), z czego 19 osób to niepełnosprawni 

niepozostający w zatrudnieniu. W miesiącu listopadzie 2021 r. zarejestrowało się 11 osób 

poszukujących pracy. 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 

30.11.2021 r. w tym: 

1 439 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 215 

 kobiet 859 

 niepełnosprawnych 147 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 227 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 239 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 247 

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

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych 

przez SUP  

587 



 w tym objętych finansowaniem 428 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez 

SUP w 2021 r. 

1 918 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 136 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 297 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 105 

 

Według stanu na dzień 30.11.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 

1 215 osób (84,4% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 25,1% 

(361 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 45,5% (655 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 

26,7% (384 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 

niepełnosprawne do 18 roku życia – 23,3% (335 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 

10,2% (147 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku 

kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W miesiącu listopadzie 2021 r. zarejestrowanych zostało 239 osób (o 2 osoby więcej niż w 

październiku 2021 r.), a z ewidencji wyłączono 247 osób bezrobotnych (o 59 osób mniej niż w 

poprzednim miesiącu). 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych 

podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł w listopadzie 2021 r. 56,9%. 

Ww. wskaźnik był niższy niż w poprzednim miesiącu o 3,0 pkt proc., natomiast w porównaniu 

z listopadem 2020 r. osiągnął wartość wyższą o 9,7 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika 

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

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

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

w powiecie nowosądeckim (7,7%).  

 
 



7. Oferty pracy w miesiącu grudniu 2021 r. 
 

1. Praca biurowa / Pracownik biurowy 

Wynagrodzenie: 3 010 - 3 900 zł/mies. Brutto 

Wymiar pracy: Pełny etat 

Typ umowy: Umowa o pracę 

Miejscowość: ul. Zielona 27 C, Nowy Sącz, Małopolskie 

Obowiązki: 
- uzupełnianie dokumentów ( zgodnie ze 
wzorem) 
- archiwizacja akt pracowniczych,  
- obsługa komputera i drukarki, 
- proste czynności biurowe. 
 

Wymagania: 
- komunikatywność, 
- dobra organizacja, 
- biegła znajomość obsługi komputera, 
- prawo jazdy, 
- mile widziana znajomość języka 
angielskiego lub rosyjskiego. 

Ze swojej strony oferujemy: 
- możliwość rozwoju zawodowego, 
- atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- możliwość wykorzystania i rozwinięcia posiadanych kwalifikacji,  
- miłą atmosferę pracy. 
Praca biurowa / Pracownik biurowy Nowy Sącz • OLX.pl 

2. Pracownik działu obsługi klienta 

 Wynagrodzenie: 3 600 - 4 800 zł/mies. brutto 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Nowy Sącz, Małopolskie 

Wymagania: 

 prawo jazdy kat. B  
 samodzielność, umiejętność planowania czasu pracy 
 komunikatywność, punktualność, dyspozycyjność 
 rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań 
 wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomia lub finanse) 
 min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
 umiejętność pracy w zespole oraz sprawne wykonywanie poleconych zadań 
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera - wymagane 
 znajomość obsługi urządzeń biurowych 
 wymagane - doświadczenie na podobnym stanowisku - wymagane 
 znajomość programu Subiekt - mile widziana 

Zakres obowiązków:  

 obsługa biura, odbieranie telefonów, kontakt z klientami, obsługa korespondencji,  
 wystawianie dokumentów księgowych oraz realizowanie zamówień,  
 bieżące wsparcie administracyjne księgowości,  
 pomoc w organizacji targów / szkoleń / pokazów, 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-biurowa-pracownik-biurowy-CID4-IDN6HRV.html#023b9e94d9;promoted


Oferujemy:  

 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 pracę w młodym zespole 
 możliwość rozwoju zawodowego 
 pakiet dodatków socjalnych (ubezpieczenie grupowe) 
 wysokość wynagrodzenia w zależności od kwalifikacji 

Pracownik Działu Obsługi Klienta / Handlowiec / Pracownik Biurowy Nowy Sącz • OLX.pl 

3. Młodszy Specjalista TAURON- Nowy Sącz 

 Wynagrodzenie: 3 010 zł/mies. brutto 
 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Nowy Sącz, Małopolskie 

 Opis stanowiska: 

 Pozyskiwanie danych oraz opracowywanie analiz związanych z zakresem 
merytorycznym komórki organizacyjnej 

 Przygotowywanie i kompletowanie materiałów, dokumentów oraz sporządzanie 
zestawień informacji i danych 

 Udział w prowadzeniu i archiwizacja dokumentacji związanej z działaniami 
realizowanymi w komórce organizacyjnej 

 Rozwiązywanie problemów poprzez analizę oraz zastosowanie standardowych 
procedur 

 Wprowadzanie i modyfikowanie danych w systemach informatycznych 
 Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania 

standardowych danych i informacji 
 Bieżące wsparcie pozostałych pracowników komórki organizacyjnej oraz 

wykonywanie innych poleceń przełożonego, które dotyczą pracy 

Wymagania: 

 Wykształcenie min. średnie 
 Dobra komunikacja 
 Umiejętność podejmowania decyzji 
 Znajomość obsługi Word, Excel 
 Mile widziana znajomość obsługi aplikacji (SOD, EDO, TAP i E-szablony) 
 Umiejętność dobrej współpracy w zespole oraz pracy pod presją czasu 
 Prawo jazdy kat. B- mile widziane  

Oferujemy: 

 Wynagrodzenie 3010 zł brutto, 
 Umowę o pracę, 
 Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzialu-obslugi-klienta-handlowiec-pracownik-biurowy-CID4-IDINu0Y.html#023b9e94d9;promoted


 Premię 
 Wsparcie doświadczonych współpracowników na każdym etapie pracy, 
 Szkolenie stanowiskowe, 
 Miłą i przyjazną atmosferę pracy 

Tel. 669 888 069  

Młodszy Specjalista TAURON- Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

4. Pracownik Biurowy 

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

 
Opis 

Poszukiwana osoba na stanowisko biurowe/administracja. Mile widziane doświadczenie 

Praca od stycznia 2022 CV. 

Pracownik biurowy Stary Sącz • OLX.pl 

 

5. Sprzedawca – kasjer 

 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Wymiar pracy: Niepełny etat 
 Maniowy, Małopolskie 

 

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 
 Bonus finansowy za polecenie znajomego do pracy 
 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 

https://www.olx.pl/oferta/praca/mlodszy-specjalista-tauron-nowy-sacz-CID4-IDMP6lc.html#023b9e94d9
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDJJ5rt.html#023b9e94d9


 Przyjmowanie dostaw i wykładanie towaru 
 Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych 
 Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie oraz w jego obrębie 

Tel. 222 053 310     Sprzedawca - Kasjer (Maniowy) Maniowy • OLX.pl 

6. Pomoc apteczna Super Parm, Galeria Trzy Korony 

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

SUPEROFERTA OD SUPER-PHARM TO: 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia w organizacji pracy apteki 
 możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji zamówień farmaceutyków i 

logistyki magazynu aptecznego 
 możliwość wykorzystania swoich atutów, takich jak systematyczność, 

uporządkowanie, 
 dobra organizacja pracy 
 możliwość pracy w otwartej, przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze 

SUPERKANDYDAT DO SUPER-PHARM: 

 dobrze czuje się w pracy z farmaceutykami i standardami pracy apteki 
 ceni porządek i jest odpowiedzialny za powierzone zadania 
 posiada zmysł estetyczny 
 ma energię i zapał do nauki 

Pomoc Apteczna, Super-Pharm, Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl

7. Sprzedawca Kaufland 

 Wymiar pracy: Niepełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Nowy Sącz, Małopolskie 

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 

https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzedawca-kasjer-maniowy-CID4-IDN9MZC.html#6e82d65683
https://www.olx.pl/oferta/praca/pomoc-apteczna-super-pharm-galeria-trzy-korony-nowy-sacz-CID4-IDN9Mri.html#6e82d65683


 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 
 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 

8. Kasjer – sprzedawca  

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

Oferujemy: 

-Elastyczną formę zatrudnienia odpowiadającą zatrudnionemu( pełen etat, 1/2 etatu, 

umowa zlecenie) 

Atrakcyjne wynagrodzenie 

-Praca dwuzmianowa, w stabilnym przedsiębiorstwie z ugruntowaną pozycją na rynku 

Więcej informacji w biurze sklepu lub telefonicznie w godzinach od 7-16.  

Tel. 502 170 388   KASJER-Sprzedawca Gromnik • OLX.pl 

9. Specjalista ds. sprzedaży – hotel Heron  

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

Kluczowe obowiązki: 

 Budowanie pozytywnego wizerunku hotelu 
 Pozyskiwanie nowych kontrahentów poprzez aktywne działania handlowe oraz 

dbałość o wysoki poziom relacji z obecnymi i przyszłymi kontrahentami 
 Sprzedaż usług w segmencie MICE, pakietowych pobytów oraz przyjęć 

okolicznościowych 
 Prowadzenie bazy klientów w systemie zarządzania relacjami z klientem CRM 
 Planowanie działań sprzedażowych oraz systematyczne raportowanie z planowanych 

działań 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kaufland-nowy-sacz-sprzedawca-kasjer-3-4-etatu-CID4-IDMMLDs.html#6e82d65683
https://www.olx.pl/oferta/praca/kasjer-sprzedawca-CID4-IDN9xVI.html#6e82d65683;promoted


 Udział w prowadzonych przez Hotel wydarzeniach i działaniach PR. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 Doświadczenie w sprzedaży w sektorze MICE  
 Wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i organizacyjne 
 Łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji 
 Zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność  
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
 Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności Excel 
 Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole  
 Mile widziane wykształcenie wyższe. 

Nasza oferta: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy za realizację planów 
sprzedażowych 

 Praca w prestiżowym hotelu, w profesjonalnym zespole 
 Możliwość rozwoju zawodowego min. poprzez udział w szkoleniach podnoszących 

umiejętności zawodowe.  

Tel. 18 44 77 305 Hotel Heron - Specjalista ds. sprzedaży Gródek nad Dunajcem • OLX.pl 

10. Doradca klienta – sprzedawca 

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

Opis stanowiska: 

 zapewnianie profesjonalnej obsługi Klientów w sklepie 
 aktywne doradztwo i pomoc Klientowi w zakupach 
 dbanie o ekspozycję towarów zgodną ze standardami OBI 
 utrzymanie porządku i wizerunku działu zgodnego ze standardami OBI. 

Wymagania: 
 komunikatywność oraz umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientem 
 dobra organizacja pracy, odpowiedzialność 
 inicjatywa i zaangażowanie w pracę 
 umiejętność pracy w zespole 
 mile widziane doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze Klienta 
 znajomość asortymentu OBI będzie dodatkowym atutem 
 umiejętność obsługi komputera min. na poziomie podstawowym. 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
 atrakcyjne wynagrodzenie + realna premia 
 przewidywalny i elastyczny grafik pracy 
 prywatną opieka medyczna 
 ubezpieczenie grupowe 
 kartę MultiSport 

https://www.olx.pl/oferta/praca/hotel-heron-specjalista-ds-sprzedazy-CID4-IDN99J1.html#0cc04a91c8


 wyprawki szkolne dla dzieci 
 pakiet szkoleń i certyfikaty 
 dofinansowanie do wakacji 
 zniżki na produkty firmowe 
 świetną atmosferę i dobre warunki pracy 

Doradca Klienta- Sprzedawca Nowy Sącz • OLX.pl 

11. Listonosz samochodowy 

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

 
  U nas zyskasz: 

 umowę o pracę na zastępstwo, 1 etat 
 pensję zawsze na czas i premię miesięczną, 
 wolne weekendy, 
 trzynastą pensję i dodatek stażowy, 
 dofinansowanie do wypoczynku oraz wydarzeń kulturowych,  
 atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport, 
 zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 

Skontaktuj się z nami, jeśli:  

 chętnie się uczysz - nie wymagamy doświadczenia, 
 jesteś samodzielny/a i cenisz sobie swobodę działania, 
 jesteś osobą sumienną i odpowiedzialną oraz lubisz pracę z ludźmi, 
 jesteś osobą sprawną fizycznie,  
 posiadasz prawo jazdy kat. B oraz własny samochód. 

Na Twój dzień pracy będzie się składać: 

 przygotowanie korespondencji do doręczenia, 
 doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych, 
 realizacja planów sprzedażowych dotyczących wybranych usług i towarów, 
 praca z ludźmi, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. 

Listonosz samochodowy Limanowa • OLX.pl 

 

12. Spedytor międzynarodowy 

 Wymiar pracy: Pełny etat 
 Typ umowy: Umowa o pracę 
 Stary Sącz, Małopolskie 
Do Twoich obowiązków będzie należeć: 
• budowanie profesjonalnych relacji z Klientami 
• negocjowanie stawek, ustalanie warunków współpracy 
• dbanie o pozytywny wizerunek firmy 
Oczekujemy: 

https://www.olx.pl/oferta/praca/doradca-klienta-sprzedawca-CID4-IDN5lYU.html#0cc04a91c8
https://www.olx.pl/oferta/praca/listonosz-samochodowy-CID4-IDMNRut.html#09f73a9eca


• wykształcenia min. średnie 
• bardzo dobrej organizacja pracy, 
• komunikatywności 
• ukierunkowania na osiąganie celów 
• umiejętności podejmowania szybkich decyzji i pracy pod presją czasu 
• odpowiedzialności, systematyczności 
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka włoskiego 
 

Spedytor międzynarodowy Stary Sącz • OLX.pl 
 

13. Kelner/kelnerka śniadaniowy Hotel IBIS  

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

Czego możesz oczekiwać: 
- praca w młodym zespole, który się wspiera, 
- godziny pracy: 6:00-14:00  
- poznawanie nowych ludzi, 
- jasne zasady współpracy, 
- miejsce pracy w centrum miasta, 
- elastyczny grafik 
Wymagania: 
-Dobra organizacja pracy 
-Wysoka Kultura osobista 
-umiejętność pracy w zespole 
Oferujemy: 
-umowę o prace lub umowa zlecenie, 
-możliwość rozwoju osobistego/zawodowego 
 
 

Tel. 724 301 392 
 
Kelner/Kelnerka Śniadaniowy - Hotel IBIS Nowy Sącz Nowy Sącz • OLX.pl 

https://www.olx.pl/oferta/praca/spedytor-miedzynarodowy-CID4-IDlOPOY.html#09f73a9eca
https://www.olx.pl/oferta/praca/kelner-kelnerka-sniadaniowy-hotel-ibis-nowy-sacz-CID4-IDLhWXD.html#ebc3be2877;promoted
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14. Barmanka/kelnerka  

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

Poszukujemy barmanki/kelnerki do pracy w kawiarni w Pensjonacie Witoldówka w Krynicy Zdroju. 
Pełny etat. Miła atmosfera. Praca od zaraz. Pensjonat Witoldówka ul. Bulwary Dietla 10 Krynica Zdrój 
Tel. 728 886 042 Poszukujemy barmanki/kelnerki. Krynica-Zdrój • OLX.pl 
 

15.  Kucharz do restauracji 

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

Opis: 
Knedel Hospoda Browar w centrum Nowego Sącza zatrudni Kucharza. 
Wymagania: 

 dyspozycyjność, 
 umiejętność pracy w zespole 
 zaangażowanie 
 doświadczenie w zawodzie 

Oferujemy stabilne warunki pracy i wynagrodzenie w zależności od umiejętności i doświadczenia 
zawodowego. CV prosimy wysyłać na adres mailowy 

Zatrudnię Kucharza do restauracji Nowy Sącz • 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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