Pozostałe oferty ogólnodostępne dla seniorów, realizowane w pośrednictwie umożliwiającym
identyfikację danych pracodawcy, tel. (94) 34 – 55 – 712 (pok. 102)

 Specjalista (ds. sanitarnych) Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i
Zaopatrzenia (21/0335)- wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii sanitarnej, staż pracy
na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót – 1 rok, lub 2 lata na stanowisku
technicznym w zakresie realizacji instalacji sanitarnych ( np. majster, brygadzista, asystent kierownika
robót, projektant), mile widziani emeryci, pozostałe wymagania znajdują się na stronie:
www.cos.strazgraniczna.pl – ogólny zakres obowiązków: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika robót/ budowy branży sanitarnej na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz uregulowań wewnętrznych Straży Granicznej; przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie
realizowanych przez Ośrodek zadań inwestycyjnych, remontowych i prac konserwacyjnych branży
sanitarnej, sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych i udział w
postępowaniach przetargowych, przygotowanie zapotrzebowań, zleceń i umów dotyczących zakupu i
konserwacji materiałów i urządzeń sanitarnych w tym: klimatyzacji, kotłowni, hydrantów, nadzór nad
realizacją tych umów egzekwowanie wynikających z niej należności, pozostałe pod adresem:
www.cos.strazgraniczna.pl – wynagrodzenie: 2926 zł brutto+ dodatek za wysługę lat+ 5 % premii
regulaminowej ,umowa na okres próbny, praca w godz. 7:30 -15:30, (termin podpisania umowy o pracę
będzie uzależniony od procedur związanych z zatrudnieniem) – kontakt: Koszalin ul. J. Piłsudskiego 92,
tel.: 0943444226, 797337179, e-mail: komendant.cossg@stazgraniczna.pl - miejsce wykonywania pracy:
Koszalin (nazwa pracodawcy: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej) (oferta ważna od
23.02.2021 do 23.03.2021) /poz.194/


Mechanik samochodowy/ elektromechanik samochodowy (21/0255) – wymagania: wykształcenie
zawodowe, staż pracy min. 2 lata, mile widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: naprawa
pojazdów - wynagrodzenie: 4300 zł brutto, umowa na czas nieokreślony, praca godz.07:00-15:00, 10:0018:00- kontakt: Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 9, tel.: 94 3411813, 603899509 – miejsce
wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: Zakład Naprawy Pojazdów Ciężarowych M. Różycki)
(oferta ważna od 16.02.2021 do 16.03.2021) /poz.158/



Cukiernik / pomocnik cukiernika (21/0250) – wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane
doświadczenie na stanowisku cukiernika, książeczka zdrowia Sanepid, mile widziane osoby z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mile widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków:
produkcja ciasta, pomoc przy produkcji ciasta - wynagrodzenie: 2800 zł brutto, umowa na czas określony,
praca w godz. 6:00 -14:00, 14:00 -22:00, 22:00 – 6:00, praca w soboty i niedziele – kontakt: Będzino 45a,
tel. 94 3162264, e-mail: biuro@bajgiel.pl– miejsce wykonywania pracy: Będzino (nazwa pracodawcy:
PPHU Bajgiel) (oferta ważna od 15.02.2021 do 17.03.2021) /poz.155/



Piekarz (21/0249) – wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie na stanowisku
piekarz, książeczka zdrowia sanepid, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności – ogólny zakres obowiązków: produkcja pieczywa - wynagrodzenie: 2800 zł brutto,
umowa na czas określony, praca w godz. 6:00 -14:00, 14:00 -22:00, 22:00 – 6:00, praca w soboty i
niedziele – kontakt: Będzino 45a, tel. 94 3162264, e-mail: biuro@bajgiel.pl– miejsce wykonywania pracy:
Będzino (nazwa pracodawcy: PPHU Bajgiel) (oferta ważna od 15.02.2021 do 17.03.2021) /poz.154/



Pomocnik piekarza (21/0248) – wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie
na stanowisku, książeczka zdrowia Sanepid, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, mile widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: pomoc przy produkcji pieczywa
- wynagrodzenie: 2800 zł brutto, umowa na czas określony, praca w godz. 6:00 -14:00, 14:00 -22:00,
22:00 – 6:00, praca w soboty i niedziele – kontakt: Będzino 45a, tel. 94 3162264, e-mail:
biuro@bajgiel.pl– miejsce wykonywania pracy: Będzino (nazwa pracodawcy: PPHU Bajgiel) (oferta
ważna od 15.02.2021 do 17.03.2021 ) /poz.153



Konserwator (21/0243) – wymagania: prawo jazdy, mile widziane uprawnienia SEP - pr. I do 1Kw, mile
widziani emeryci– ogólny zakres obowiązków: wykonywanie prac konserwacyjnych, kontrola stanu

technicznego obiektów, przeprowadzenie bieżących napraw- wynagrodzenie: 2800-3421,90 zł brutto,
umowa na czas określony, praca w godz. 07:00-15:00 – kontakt : e-mail: rekrutacja@lireco.pl – miejsce
wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: LIRECO ECO) (oferta ważna od 10.02.2021 do
11.03.2021) /poz.150/


Konserwator zieleni- kierowca traktora (21/0235) – wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo
jazdy kat. T, C+E, znajomość obsługi sprzętu do pielęgnacji zieleni, mile widziani emeryci– ogólny
zakres obowiązków: prace związane z pielęgnacją terenów zielonych na osiedlach – wynagrodzenie: 3500
zł brutto, umowa na czas nieokreślony, praca w godz. pn. wt. śr 7:00 -15:00, czw. 7:00 -17:00, pt. 7:00 13:00 – kontakt: dokumenty można złożyć w skrzynce podawczej w siedzibie pracodawcy Koszalin ul.
Szymanowskiego 14, tel.: 507 165 690, e-mail: administracja@naszdom-koszalin.pl – miejsce
wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: KSM Nasz Dom) (oferta ważna od 10.02.2021 do
10.03.2021) /poz.147/



Dyrektor GBP (21/0203) – wymagania: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i
korzystanie z pełni praw publicznych; brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku; wykształcenie wyższe, preferowane połączone lub uzupełnione o ekonomiczne,
menadżerskie lub zarządzanie; 5.znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia
działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności przepisów: ustawy z dnia 25października
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z2020r. poz.194,) ustawy z
dnia 27sierpnia 2009r.ofinansach publicznych (t. j. Dz. U. z2019r. poz.869, ze zm.) ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 )6.co najmniej 5letni staż pracy, w tym co
najmniej 3lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w
zakresie kultury (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na
podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich); brak skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie bip.bedziny.pl, mile
widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: zarządzanie instytucją kultury - wynagrodzenie: 22503000 zł brutto, umowa na czas określony, praca na ½ etatu – kontakt: wymagane dokumenty należy
przesłać na adres Gminnej Bibliotek Publicznej w Będzinie, 76-031 Będzino 21, szczegółowe informacje
na temat oferty znajdują się na stronie bip.bedzino.pl – miejsce wykonywania pracy: Będzino (nazwa
pracodawcy: Urząd Gminy w Będzinie) (oferta ważna od 05.02.2021 do 26.02.2021) /poz.136/



Elektromechanik (21/0170)_ – wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mile widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków:
naprawa instalacji, diagnostyka pojazdów - wynagrodzenie: 3493 zł brutto + premia uznaniowa, umowa
na okres próbny, praca w godz. 07:00-15:00, 10:00-18:00 - kontakt: Koszalin ul. Bohaterów Warszawy
32a, tel.: 502 532 867 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: Auto Centrum Jacex)
(oferta ważna od 01.02.2021 do 02.03.2021) /poz.118/



Nauczyciel przedszkola (21/0119) – wymagania: wykształcenie wyższe pedagogika wczesnoszkolna i
przedszkolna, mile widziane oligofrenopedagogika, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, mile widziani emeryci - ogólny zakres obowiązków: praca z dziećmi w wieku 3-6 lat
- wynagrodzenie: 2800 zł brutto + premia, umowa na okres próbny, praca w godz. 6:30-14:30, 7:30 15:30, 8:00- 16:00 – kontakt: tel.: 512 338 453 – miejsce wykonywania pracy: Koszalin (nazwa
pracodawcy: P.W. PROMYCZEK) (oferta ważna od 20.01.2021 do 12.03.2021) /poz.90/



Lekarz/ Rezydent/ Fleczer (21/0115) – wymagania: wykształcenie wyższe medyczne (nie jest konieczna
specjalizacja), mile widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: opieka nad osobami nietrzeźwymi –
wynagrodzenie: 5000 zł brutto, umowa zlecenie (forma zatrudnienia i warunki płacowe do uzgodnienia)
– kontakt: tel.: 668167770- miejsce wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: Ośrodek Terapii i
Opieki nad Nietrzeźwymi) (oferta ważna od 20.01.2021 do 11.03.2021) /poz.88/



Blacharz- lakiernik (21/0085)- wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie na stanowisku
blacharz lakiernik samochodowy, mile widziani emeryci i osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności- ogólny zakres obowiązków: wykonywanie prac blacharsko- lakierniczych według
potrzeb- wynagrodzenie: 24-40 zł brutto na godz., w zależności od umiejętności i doświadczenia

zawodowego, umowa zlecenie na okres 3 miesiące z możliwością przedłużenia - kontakt: Koszalin ul.
Połczyńska 66, tel.: 604 651 841, CV należy wysłać na adres e-mail: kadry@agrobud.net.pl - miejsce
wykonywania pracy: Koszalin (nazwa pracodawcy: AGROBUD) (oferta ważna od 15.01.2021 do
16.03.2021) /poz.67


Opiekun/ka osoby starszej (21/0061) wymagania: wykształcenie min. podstawowe, min. 1 miesiąc
doświadczenia zawodowego, mile widziane ukończone kursy, empatia, uczciwość, cierpliwość, mile
widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: prace opiekuńczo-pielęgnacyjne, szeroko pojęta opieka
nad osobami starszymi - wynagrodzenie: 18,30-25 zł brutto na godz., umowa zlecenie – kontakt: tel.: 516
450150/ 509 999 714, CV można również wysłać na adres e-mail: opieka.symeon@gmail.com – miejsce
wykonywania pracy: całą Polska (nazwa pracodawcy: SYMEON) (oferta ważna od 13.01.2021 do
01.03.2021) /poz.46/



Kurier (21/0059) – wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, dobra
umiejętność jazdy autem, logistyczne myślenie, umiejętność rozmowy z klientem, mile widziani emeryci
– ogólny zakres obowiązków: dostarczanie towaru do klienta, kontakt z klientem, odbiór paczek wynagrodzenie: 3500 zł brutto, umowa na okres próbny, zadaniowy czas pracy, od poniedziałku do piątku
– kontakt: Koszalin ul. Szeroka 29b/2, tel.: 508 868 834, CV można wysłać na adres e-mail: radekfelinski@wp.pl – miejsce wykonywania pracy: Koszalin i okolice (nazwa pracodawcy:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE RADOSŁAW FELIŃSKI) (oferta ważna od
13.01.2021 do 02.03.2021) /poz.44/



Księgowy/księgowa do sp. z o.o. (21/0051) – wymagania: wykształcenie min. średnie, 3 lata
doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Comarch Optima, Ms Office,
wiedza z zakresu kadr i płac, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mile
widziani emeryci - ogólny zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości, dekretowanie,
opracowanie analiz finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, uzgadnianie sald, listy płac –
wynagrodzenie: 4000 zł brutto, umowa o pracę na czas nieokreślony, praca w godz. 7:00 – 15:00 –
kontakt: ul. Morska 33 D Koszalin e-mail: biuro@energobud.koszalin.pl, miejsce wykonywania pracy:
Koszalin (nazwa pracodawcy: Energobud) (oferta ważna od 11.01.2021 do 26.02.2021) /poz.36/



Krawiec – szwaczka (21/0046) – wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia ma
maszynach przemysłowych, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mile
widziani emeryci – ogólny zakres obowiązków: szycie odzieży roboczej - kombinezonów, kurtek, spodni,
kamizelek - wynagrodzenie: 2800 zł brutto, pierwsza umowa na okres próbny, następnie na czas
określony 2 lata, następnie na czas nieokreślony, praca w godz. 7:00 -15:00 – kontakt: Niekłonice 23, tel.
606750306 – miejsce wykonywania pracy: Niekłonice (nazwa pracodawcy: Egen Sp. z o.o.) (oferta ważna
od 11.01.2021 do 11.03.2021) /poz.32/

