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 14.02.2019

PUP.PP.716.2.14.2018.MR
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dysponuje następującymi ofertami pracy:
-

-

-

-

-

Elektryk – 
Wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe; wymagane
uprawnienia Sep do 1 kV; prawo jazdy - mile widziane; jedna zmiana; miejsce pracy: teren
Śląska wg. zleceń;
Doradca Klienta - Stolarz – Wykształcenie ponadgimnazjalne; doświadczenie: brak
wymagań; obsługa klientów na Dziale Drzewnym, w tym obsługa zamówień materiałów
docinanych na wymiar (wycinanie formatek z materiałów drewnianych przy użyciu piły
wielkoformatowej, wyrzynarki), dbałość o wizerunek działu, dostępność towaru
i prawidłowe ich oznakowanie; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;
Sprzedawca materiałów budowlanych – Wykształcenie średnie; wymagane roczne
doświadczenie w sprzedaży materiałów budowlanych; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;
oferta także dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Technik serwisu/ instalacji – Wykształcenie zawodowe elektryczne, mile
widziane średnie, doświadczenie i wiedza z zakresu budowy układów elektrycznych,
umiejętność czytania schematów elektrycznych, obsługa komputera, mile widziane doś. na
podobnym stanowisku min. 1 rok, mile widziane aktualny SEP do 1kV, prawo jazdy kat. B,
gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski i zagranicy, mile widziana znajomość
angielskiego w stopniu komunikatywnym, komunikatywność,
sumienność,
odpowiedzialność za powierzone zadania; zakres zadań: prace przygotowawcze do instalacji
i deinstalacji sprzętu, naprawa i testowanie części zamiennych, budowanie szaf
rozdzielczych, utrzymywanie porządku w magazynie serwisu, załadunki i wyładunki
sprzętu, współpraca z Działem Serwisu i Zaopatrzenia w siedzibie spółki; jedna zmiana;
miejsce pracy: Gliwice;
Piekarz – Wykształcenie zawodowe; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych;
zakres obowiązków: wypiek pieczywa; miejsce pracy: Gliwice;
Kucharz – Wykształcenie: brak wymagań; wymagane doświadczenie zawodowe kucharskie
(warunek konieczny); samodzielność; praca co drugi dzień; miejsce pracy: Gliwice;
Pracownik robót wykończeniowych 
– Wykształcenie: brak wymagań; wymagane
doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, gipsowanie, ścianki karton gips, itp.; jedna
zmiana; praca w Gliwicach.

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.

