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Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dysponuje następującymi ofertami pracy: 
 

- Wizażystka - Wykształcenie: brak wymagań; wykonywanie zabiegów wizażu        
i makijażu, wykonywanie zabiegów na brwi i rzęsy, stylizacje; umowa zlecenie;           
miejsce pracy: Gliwice; 

- Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani - Wykształcenie: brak        
wymagań; dokładność, siła fizyczna, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,         
umiejętność obsługi wkrętarek i owijarek, min. 3 m-ce doświadczenia w ostatnium           
roku na ww. stanowisku w wysokich temperaturach, praca stojąca; umiejętność          
czytania rysunku technicznego; praca przy ruchomym stole montażowym, składanie         
metalowych obejm przy użyciu wkrętarki i owijarki, prace przy wprowadzaniu          
krawędziaków na linię produkcyjną; umowa zlecenie; miejsce pracy: Gliwice Łabędy; 

- Pomoc kuchenna - Wykształcenie; podstawowe; obróbka wstępna warzyw i         
owoców; przygotowywanie potraw do pakowania; utrzymanie pomieszczeń       
kuchennych w czystości; praca również w soboty; jedna zmiana; miejsce          
pracy: Gliwice; 

- Technolog - Wykształcenie: wyższe, kier. technologiczny, mechaniczny, górniczy;        
obsługa programu AutoCAD; znajomość programu INVENTOR; jedna zmiana;        
miejsce pracy: Gliwice;  

- Przedstawiciel handlowy branży finansowej - Wykształcenie wyższe; wymagane        
doświadczenie w podobnej branży; prawo jazdy kat. B; komunikatywność,         
umiejętności negocjacyjne i prezentacyjne; zakres obowiązków: pozyskiwanie       
kontrahentów, sporządzanie umów handlowych; praca w terenie; prezentowanie        
oferty firmy podczas spotkań; praca w terenie; miejsce pracy: Gliwice i okolice; 

- Formierz maszynowy - Wykształcenie co najmniej średnie techniczne;        
doświadczenie nie jest wymagane; zakres obowiązków: prace przy produkcji         
prefabrykatów betonowych, transport ręczny, pakowanie wyrobów; jedna zmiana;        
miejsce pracy: Gliwice; 

- Pracownik obsługi-Suwnicowy - Wykształcenie: zawodowe; uprawnienia do obsługi        
suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z kabiny kat. IS; rok          
doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej; zdolność do pracy          
pod presją czasu; sumienność i dokładność w działaniu; zakres obowiązków: obsługa           
suwnic w celu przenoszenia wielkogabarytowych materiałów dla wydziałów        
produkcyjnych; obsługa przesuwni w celu przemieszczania pojazdów szynowych i ich          
elementów pomiędzy etapami produkcji; zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe         
ustawienie iglicy przesuwni z torem najazdowym, by podczas ruchów transportowych          
pojazd się nie wykoleił; współpraca podczas obsługi suwnicy z osobami          
posiadającymi uprawnienia hakowego; zapewnienie terminowej realizacji      
harmonogramu produkcji; miejsce pracy: Gliwice. 



 


