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 21.02.2019

PUP.PP.716.2.16.2018.MR
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dysponuje następującymi ofertami pracy:
-

-

-

-

-

-

-

Fryzjer/ Fryzjerka – 
Wykształcenie: zawodowe; książeczka sanepidowska, dwie zmiany;
miejsce pracy: Gliwice;
Spawacz – Wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie zawodowe; uprawnienia
oraz umiejętność spawania metodą MIG; MAG; TIG; prace spawalnicze
i prace
ślusarskie; mile widziane dodatkowe uprawnienia: na wózek widłowe oraz na suwnice
sterowane z poziomu roboczego; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;
Ślusarz - Magazynier – Wykształcenie: zawodowe; znajomość rysunku technicznego;
może być osoba chętna do przyuczenia; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;
Cukiernik/ Pomoc cukiernika – Wykształcenie: zawodowe kierunkowe;
doświadczenie zawodowe mile widziane; miejsce pracy: Gliwice; tylko zmiana nocna od
godz. 20:00; wymiar etatu do uzg. z pracodawcą; w przypadku posiadania prawa jazdy kat.
B - godziny pracy do uzgodnienia z pracodawcą;
Pomoc kuchenna 
– Wykształcenie podstawowe; przygotowanie miejsca pracy, obieranie,
krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców do potraw, wykonywanie innych potraw
zgodnie z poleceniami kuchni, utrzymywanie czystości, przygotowywanie śniadań- kuchnia
śniadaniowa; miejsce pracy: Paniówki;
Sortowacz surowców wtórnych – Wykształcenie: brak wymagań; sortowanie odpadów na
poszczególne frakcje ze strumienia zmieszanych surowców; oddzielanie odpadów
z pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania; przestrzeganie przepisów oraz instrukcji
eksploatacji urządzeń; jedna zmiana; praca w Gliwicach;
Pracownik produkcji - Wykształcenie: brak wymagań; zdolnosci manualne; odporność na
pracę monotonną, lutowanie, składanie akumulatorów z poszczególnych komponentów,
transport ręczny materiałów; miejsce pracy: Gliwice;
Serwisant elektronarzędzi - Wykształcenie: średnie (elektronik); 2 lata doświadczenia;
uprawnienia SEP, zakres obowiązków: naprawa elektronarzędzi; jedna zmiana; miejsce
pracy: Gliwice-Bojków;
Elektromonter 
- Wykształcenie: zawodowe lub średnie kierunkowe; prawo jazdy kat. B;
uprawnienia Sep powyżej 1 kV; uprawnienia energetyczne grupa 1- mile widziane; jedna
zmiana; 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

