POWIATOWY URZĄD PRACY
W GLIWICACH
PLAC INWALIDÓW WOJENNYCH 12, 44-100 GLIWICE
tel. (32) 231-18-41, fax (32) 231-59-66,
e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl http://www.pup.gliwice.pl

Gliwice, dnia 07.02.2019

PUP.PP.716.2.12.2018.MR
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dysponuje następującymi ofertami pracy:
-

-

-

-

-

-

-

Kucharz – 
Wykształcenie zawodowe; doświadczenie w zawodzie; książeczka sanepidu mile widziana; zakres obowiązków: przygotowywanie i wydawanie posiłków, mycie naczyń
kuchennych, utrzymanie w porządku i czystości pomieszczeń kuchennych; dwie zmiany;
miejsce pracy: Gliwice;
Krawcowa/ szwaczka maszynowa – Wykształcenie zawodowe; doświadczenie: ok 5 lat;
umiejętność czytania rysunku technicznego; zdolności manualne; zakres obowiązków:
szycie materacy termoizolacyjnych na maszynach przemysłowych, praca z tkaninami
ciężkimi; umowa zlecenie; miejsce pracy: Gliwice;
Kucharz baru fast food – Wykształcenie: brak wymagań; obsługa kasy fiskalnej; zakres
obowiazków: przygotowywanie posiłków typu fast food kuchni tureckiej/ arabskiej - kebab;
obróbka warzyw/mięsa; obsługa klienta; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;
Ślusarz – Wykształcenie: zawodowe, doświadczenie: brak wymagań; zakres
obowiązków: obróbka ślusarska konstrukcji stalowych; jedna zmiana; miejsce pracy:
Gliwice;
Pracownik fizyczny - drogowy 
– Wykształcenie średnie; minimum dwuletnie
doświadczenie zawodowe przy pracach bitumicznych; prawo jazdy kat. B; mile widziane
prawo jazdy kat C; mile widziane uprawnienia na zagęszczarki, piły do cięcia nawierzchni
drogowych; zakres obowiązków: praca przy budowie i naprawie dróg, szczególnie w
zakresie remontów cząstkowych i układania mas bitumicznych, doświadczenie w
wykonawstwie nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych, wbudowywanie
krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych, znajomość obsługi maszyn i urządzeń
drogowych; umowa na okres próbny; miejsce pracy Gierałtowice;
Operator maszyn – Wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie na maszynach
ciągarskich do drutu, obsługa maszyn produkcyjnych; trzy zmiany; miejsce pracy:
Rachowice lub Rudziniec;
Pracownik działu sprzedaży 
– Wykształcenie: brak wymagań; roczne doświadczenie; kurs
obsługi wózka widłowego; zakres obowiązków: rozładunek i załadunek towaru z/do
samochodów dostawczych przy pomocy wózka widłowego, obsługa skanera, transport
towaru z obszaru przyjęcia do strefy składowania w obszarze całego magazynu,
uzupełnianie miejsc zbiórki w procesie konfekcjonowania, uwzględniając zasadę fifo
sortowanie i przewożenie opakowań, odpowiedzialność za dokumentację, udział w
inwentaryzacji towaru na magazynie; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie proszone są o kontakt
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku
do piątku w godz. od 08.00 do 14.30, tel. (32) 231-18-41.
Z poważaniem

Pośrednik Pracy

Małgorzata Rybakiewicz

