POWIATOWY URZĄD PRACY
URZĄD PRACY

78 - 200 BIAŁOGARD, ul. ŚWIDWIŃSKA 21a
tel. 94 311-31-00 fax.: 94 311-31-01 e-mail: bialogard.praca.gov.pl

Białogard, dnia 16.04.2018r.
CAZ.5020.15.2018.KK
AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIEŃ 16.04.2018r.


Robotnik drogowy – prace związane z budową dróg, budowy znajdują się w okolicach Białogardu,
Kołobrzegu i Koszalina, staż pracy min. 1 rok, mile widziane kursy operatorskie, znajomość obsługi walca i
rozkładarki, jedna zmiana, umowa na czas określony.
’’POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE’’ S.A. ul. Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel. 94 363 20 75 drawsko@poldrog.pl



Pracownik biurowy ds. kadr i księgowości – wystawianie i księgowanie faktur VAT, wyliczanie składek,
nadzór nad obiegiem dokumentów, obsługa biura, wykształcenie min. średnie, staż pracy 1 rok, umowa na
okres próbny, jednozmianowa.
Przedstawiciel handlowy – prowadzenie rozmów handlowych, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
staż pracy min. 1 rok, praca w terenie, umowa na okres próbny, jednozmianowa.
Szwaczka – szycie pokrowców meblowych, mile widziane zdolności manualne, umowa na okres próbny,
jedna zmiana.
Tapicer – prace tapicerskie przy produkcji mebli, umowa na okres próbny, jedna zmiana.
PLATAN MEBLE SP. Z O.O. ul. Jagiellońska 50/57, 70-382 Szczecin, Miejsce wykonywania pracy:
Koszalin ul. Lniana 9B, tel. 883 368 514, a.bednarz@platan-meble.pl







Szlifierz i operator robota szlifującego – szlifowanie i obróbka elementów aluminiowych, umowa na okres
próbny, trzy zmiany: 6:00 -14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.
Master Die Casting Sp. Z O.O. ul. Kołobrzeska 51 78-200 Białogard tel. 516 966 641



Operator kotła – obsługa urządzeń centrali energetycznej oraz urządzeń cieplnych, prace konserwacyjne,
wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
jedna lub trzy zmiany, umowa na okres próbny.
’’Homanit Polska Sp. z o.o. i Spółka’’ Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 17-19 78-230 Karlino
rekrutacja.homanit@op.pl



Księgowa/księgowy – weryfikacja i wprowadzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rozliczeń
magazynowych, prowadzenie ewidencji podatkowych i księgowych, wykształcenie średnie lub wyższe
ekonomiczne, znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, jedna zmiana, umowa na czas określony.
PPHU ’’MATEXIM’’ Heidner i wspólnicy spółka jawna ul. Królowej Jadwigi 4 78-200 Białogard
kontakt osobisty lub telefoniczny 94 312 78 19



Pomocnik mechanika – pomoc w naprawie samochodów, pomoc przy wymianie i naprawie opon, jedna
zmiana, praca na czas nieokreślony.
PUH „EXODUS” Zdzisław Lisowski ul. Szosa Połczyńska 1A, 78-200 Białogard tel. 94 312 00 08



Przedstawiciel handlowy – praca na terenie woj. Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, prawo jazdy kat.
B, znajomość języka niem. lub ang., jedna zmiana, umowa na czas określony.












Konstruktor – wykształcenie min. średnie, znajomość programów graficznych, jedna zmiana, umowa
zlecenie.
Specjalista ds. marketingu – tworzenie i realizacja strategii komputerowych, wykształcenie średnie,
znajomość programów komputerowych, umowa na czas określony.
Operator maszyn sterowanych numerycznie – obsługa maszyn sterowanych numerycznie, praca dwu
zmianowa: 6:00 -14:00 i 14:00 -22:00, umowa zlecenie na czas określony.
Imperial sp. z o.o. sp. k. ul. Kołobrzeska 8e, 78-200 Białogard kontakt osobisty w godz. 7-14
bart@imperial.pl
Koordynator ds. przygotowania i realizacji produkcji – przygotowanie, nadzór i wydanie dokumentacji
tech. na produkcję, tworzenie i terminowe rozliczenie zleceń produkcyjnych, prowadzenie inwentaryzacji,
wykształcenie średnie lub wyższe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, j. ang. lub j. niem. w
stopniu komunikatywnym, jedna zmiana, umowa na czas nieokreślony.
Operator – Ustawiacz Giętarki Krawędziowej – umowa na czas określony, jedna zmiana, wykształcenie
ZSZ lub średnie techniczne, wymagany staż pracy, bardzo dobra znajomości rysunku technicznego, mile
widziana znajomość obsługi szlifierki, wiertarki, gilotyny, piły taśmowej.
Ślusarz – pracownik obsługi – umowa na czas określony, jedna zmiana, wykształcenie ZSZ,
doświadczenie na podobnym stanowisku, obsługa maszyn, wiertarka, szlifierka, gilotyna, piły taśmowe,
praca wg. Rysunku technicznego, kontrola wykonywanych elementów zgodnie z dokumentacją techniczna.
Elektromechanik – specjalista ds. utrzymania ruchu – bieżące diagnozowanie i monitorowanie
sprawności maszyn i urządzeń, wykształcenie techniczne, uprawnienia SEP do 1kv, umowa na okres próbny,
jedna zmiana.
Pracownik produkcji – obsługa piaskarni kabinowej – umowa na czas określony, jedna zmiana,
wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, podstawowa znajomość
rysunku technicznego.
A.C.E. Produkcja Elektroniki Użytkowej Sp. z o.o. ul. Ks. Czesława Berki 6, 78-200 Białogard
tel. 94 312 68 03



Osoba sprzątająca – sprzątanie pokoi gościnnych w Uzdrowisku Kołobrzeg, jedna zmiana, umowa
zlecenie, pracodawca zapewnia dojazd do pracy w jedną stronę.
Food Investment S.A. ul. Spokojna 4 81-549 Gdynia tel. 606 722 933 miejsce wykonywania pracy:
Kołobrzeg



Pracownik ochrony – detektyw – ochrona osób i mienia na wysokiej klasy obiekcie handlowym,
wykształcenie min. podstawowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umowa zlecenie,
oferta pracy również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
UMBRELLA SP. Z O.O. ul. Wajdeloty 12 80-437 Gdańsk tel. 663 193 211 miejsce wykonywania
pracy: Białogard



Pakowacz/operator maszyn – pakowanie elementów betonowych, obsługa maszyn do tłoczenia betonu,
umowa zlecenie na czas określony, trzy zmiany: 6-14, 14-22, 22-6 lub 6-15, 15-24.
Technika Betonowa Sp. z o.o. 76-039 Biesiekierz 9 tel. 728 311 348



Opiekunka – opieka nad mieszkańcami ośrodka: karmienie, mycie, przebieranie, organizacja czasu
wolnego; wykształcenie średnie, książeczka sanepidowska, trzy zmiany, umowa na okres próbny.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki Piotrowice 1
78-113 Dygowo tel. 94 35 319 46



Pracownik przetwórstwa rybnego – ważenie filetów rybnych na wagach elektronicznych, filetowanie
ręczne uwędzonych ryb, patroszenie ryby świeżej, zamykanie filetów rybnych na maszynach zamykających,
wykształcenie min. podstawowe, umowa o pracę na czas określony, jedna zmiana.
Pommernfisch Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1 78-220 Tychowo tel. 94 311 50 41 e-mail:
agnieszka12.79@wp.pl






Pracownik administracyjno-biurowy – obsługa klientów w zakresie administracyjnym i biurowym,
transport i spedycja, staż pracy min. 2 lata, znajomość podstaw spedycji, jęz. angielski podstawowy, jedna
zmiana, umowa na czas nieokreślony.
Diagnosta samochodowy – przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, wymagane uprawnienia
diagnosty samochodowego, jedna zmiana, umowa na czas nieokreślony.
Wulkanizator – wymiana i naprawa opon, jedna zmiana, umowa na czas nieokreślony.
Mechanik samochodowy – naprawa i konserwacja pojazdów, jedna zmian, umowa na czas nieokreślony.
MAZITRANS Krzysztof Mazurek ul. Kołobrzeska 4 78-230 Karlino tel. 602 191 852



Pracownik ochrony i administracji – ochrona obiektu, prace administracyjne, nadzór nad grafikiem pań
sprzątających, drobne pracy naprawcze, prawo jazdy kat. B, znajomość pakietu MS Office, wykształcenie
średnie, umowa na okres próbny, dwie zmiany.
HOSSO SIS GRUP SP. Z.O.O. ul. Mała Odrzańska 19 70-535 Szczecin tel. 603 554 455
Miejsce wykonywania pracy: Białogard – Galeria Hosso



Pracownik przetwórstwa rybnego – obróbka maszynowa i ręczna ryb, prace pomocnicze, oferta pracy dla
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, aktualna książeczka sanepidowska, brak przeciwwskazań do
pracy stojącej, dźwigania powyżej 12 kg, umowa na okres próbny, jedna zmiana.
Stanpol Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 46 Białogard, kontakt osobisty w godz. 8:00-14:00



Szwaczka – szycie odzieży lekkiej, staż pracy min. 3 lata, umowa na okres próbny, jedna zmiana, system
akordowy.
KAMUS Łukasz Jaszewski ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin kontakt osobisty
Miejsce wykonywania pracy: Białogard ul. Szosa Połczyńska 57 A



Przedstawiciel handlowy – praca na terenie kraju, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z
dotychczasowymi, doradztwo w zakresie ofert handlowej, realizacja celów sprzedażowych, pracodawca
zapewnia służbowe: auto, telefon i tablet. Wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, znajomość
rysunku technicznego, mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
umowa na okres próbny.
’’UNICON’’ Sp. z o.o. ul. Gdyńska 18 78-200 Białogard tel. 94 312 24 31



Operator maszyny CNC 5-osiowej – projektowanie okien i drzwi w programie CAD/CAM na maszynie
CNC 5-osiowej, wykształcenie średnie, pełna obsługa komputera, podstawowa znajomość języka
angielskiego, jedna zmiana, umowa na czas określony.
PPUH Dariusz Malec ul. Królowej Jadwigi 13E 78-200 Białogard tel. 792-184-948



Kontroler jakości – kontrola bieżącej produkcji i podzespołów pochodzących od dostawców zewnętrznych,
wykonywanie pomiarów detali przy użyciu przyrządów pomiarowych, analizowanie i raportowanie
wykrytych niezgodności, wykształcenie wyższe tech., prawo jazdy kat. B, jedna zmiana, umowa na czas
nieokreślony.
KOSPEL S.A. ul. Kołobrzeska 3 78-230 Karlino rekrutacja@kospel.pl



Pracownik linii produkcyjnej – pakownie materiału na palety, załadunek towaru na samochody,
podawanie materiału do produkcji, umowa na okres próbny, jedna zmiana, uprawnienia na wózki widłowe
(możliwość zrobienia kursu).
TERMEX-FIBER Sp. z o. o ul. Królowej Jadwigi 15, 78-200 Białogard tel. 691-176-504



Specjalista ds. księgowo – płacowych – minimum średnie wykształcenie w zakresie rachunkowości i
finansów, doświadczenie, znajomość przepisów, dobra znajomość pakietu MS Office.
Proton-Serwis sp. z o.o. ul. Księdza Czesława Berki 6, 78-200 Białogard tel. Tel. 94 312 68 03




Pomocnik w produkcji drzewnej – pomoc przy produkcji płyt klejonych, trzy zmiany: 6:00-14:00, 14:0022:00, 22:00-6:00, umowa zlecenie na okres próbny,
Kierowca/operator wózka widłowego – wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, uprawnienia
na kierowcę wózków widłowych, praca dwu zmianowa, umowa na okres próbny.
KPPD – Szczecinek S.A. Zakład Przemysłu Drzewnego ul. Chocimska 5, 78-200 Białogard, kontakt
osobisty w godz. 8:00-15:00 mail: m.suminska@kppd.pl

