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Elektromechanik, wymagania: wykształcenie zawodowe mile widziane w kierunku
elektromechaniki, doświadczenie min. rok
zakres obowiązków zgodny ze stanowiskiem
Elektryk, wymagania: wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, prawo
jazdy kat. B , uprawnienia Sep
Zakres obowiązków: wykonywanie instalacji elektrycznych, czynności konserwacyjnoremontowe, wymiana wadliwych części,
Praca - na terenie ca (...)
Elektryk, Wymagania: wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie mile widziane,
zakres obowiązków: dbałość nad sprawnością urządzeń elektrycznych
Elektryk samochodowy, Wymagania: wykształcenie zawodowe kierunek bez znaczenia,
doświadczenie wymagane
Zakres obowiązków: naprawa pojazdów
Elektryk-automatyk, wymagania: wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile
widziane, prawo jazdy kat. B , uprawnienia Sep
Zakres obowiązków: wykonywanie instalacji elektrycznych, czynności konserwacyjnoremontowe, wymiana wadliwych części,
Praca - na (...)
Florysta-sprzedawca, Wymagania: wykształcenie zawodowe (mile widziane kierunkoweflorystka), doświadczenie mile widziane w zawodzie, umiejętność wykonywania kompozycji
florystycznych, sprzedaży, operatywność
Zakres obowiązków: wykonywanie kompozycji florys (...)
Fryzjer, wymagania: wykształcenie bez znaczenia., mile widziane doświadczenie
zakres obowiązków: strzyżenie, koloryzacja, modelowanie włosów
Fryzjerka, wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe, mile widziane
doświadczenie w zawodzie oraz rekomendacje, samodzielność w działaniu
zakres obowiązków: obsługa klientów: strzyżenie, układanie fryzur, farbowanie i inne zabiegi
pielęgnacy (...)
Geodeta, Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe - geodeta, mile
widziane doświadczenie w zawodzie, mile widziane prawo jazdy kat. B
Praca - Krotoszyn i powiat oraz powiaty: jarociński, pleszewski
Zakres obowiązków: geodezyjne pomiary teren (...)
Grafik komputerowy, Wymagania: wykształcenie średnie (kierunek bez znaczenia),
doświadczenie mile widziane,
obsługa programów (w tym możliwość przyuczenia): ADOBE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR,
INDESIGN) COREL, PAKIET BIUROWY
Zakres obowiązków: skład gazetek rek (...)
Handlowiec-magazynier, Wymagania: wykształcenie mile widziane motoryzacyjne,
handlowe, mile widziane doświadczenie w branży, znajomość motoryzacji, znajomość
obsługi komputera
Zakres obowiązków: opis części samochodowych, magazynowanie, pakowanie, wystawia
(...)
Higienistka/asystentka stomatologiczna, wymagania: wykształcenie średnie kierunkowe,
mile widziane doświadczenie, obsługa komputera
zakres obowiązków: przygotowanie gabinetu, prowadzenie dokumentacji, asystowanie przy
zabiegach
Hydraulik, wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków: montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, prace hydrauliczne i
instalatorskie, montaż, serwis, przegląd i konserwacja urządzeń, naprawa usterek, wymiana
wad (...)
Kelner/ka, wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane w
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zawodzie kelner, podstawowa znajomość języka niemieckiego
zakres obowiązków: obsługa kelnerska gości w restauracji
Praca: Hanau k/Frankfurtu nad Menem - Niemcy
Kierowca kat. B 1/2 etatu, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie bez
znaczenia, prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków: rozwożenie posiłków
Kierowca kat. B/E, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia, prawo jazdy
kat. BE, język angielski, język niemiecki w stopniu komunikatywnym, zaświadczenie o
niekaralności
zakres obowiązków: transport krajowy i zagraniczny
Kierowca kat. C, wymagania: wykształcenie bez znaczenia doświadczenie w zawodzie min. 3
miesiące, prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji
zakres obowiązków: krajowy transport towarów, praca od pon. do piątku, weekendy w
domu
Kierowca kat. C, Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, prawo jazdy kat.
C, uprawnienia kierowcy
Zakres obowiązków: transport krajowy materiałów przemysłowych
Kierowca kat C/E, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane,
prawo jazdy kat C/E.
kurs na przewóz rzeczy
Zakres obowiązków: transport krajowy
Kierowca kat C/E, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane,
prawo jazdy kat. C/E, aktualne uprawnienia
Zakres obowiązków: transport międzynarodowy
Kierowca kat C/E, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane,
prawo jazdy kat C/E.
kurs na przewóz rzeczy
Zakres obowiązków: transport międzynarodowy (Polska-Francja)
Kierowca kat. C/E, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane,
karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kat. C/E
Trasy krajowe i międzynarodowe
Zakres obowiązków: transport towarów
wyjazd-powrót
Kierowca kat. C/E, wymagania: wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie,
prawo jazdy kat. C/E, aktualne badania lekarskie, świadectwo kwalifikacji, karta do
tachografu cyfrowego
Zakres obowiązków: transport samochodów osobowych
Transport mię (...)
Kierowca kat. C/E, wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane,
karta kierowcy
zakres obowiązków: międzynarodowy transport towarów
Kierowca kat. C/E - transport krajowy i zagraniczny, Wymagania: wykształcenie i
doświadczenie bez znaczenia, aktualne uprawnienia, aktualne badania lekarskie, mile
widziane uprawnienia ADR
Zakres obowiązków: transport międzynarodowy i krajowy
Kierowca kat C+E transport międzynarodowy, wymagania: wykształcenie bez znaczenia,
doświadczenie mile widziane, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy.
zakres obowiązków: międzynarodowy transport towarów -kraje Europy
zjazd 1x w tygodniu, ciągnik siodłowy, (...)
Kierowca kat. T, wymagania: wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie,
prawo jazdy kat. T
zakres obowiązków: zrywka drewna
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praca Nadleśnictwo Krotoszyn
Kierowca samochodu ciężarowego do 12 ton, wymagania: wykształcenie średnie zawodowe,
doświadczenie bez znaczenia
zakres obowiązków: Jazda pojazdem powyżej 3,5 tony na terenie Polski
Kierowca-magazynier, wymagania: wykształcenie bez zanczenia, doświadczenie mile
widziane, prawo jazdy kat. B,
Zakres obowiązków: wykładanie i rozkładanie towaru, dowożenie do klienta, wprowadzanie
wz
Kierownik produkcji metalowej, Wymagania:wykształcenie mile widziane wyższe
politechniczne lub w przypadku braku wykształcenia duże doświadczenie w branży,
Zakres obowiązków: nadzorowanie brygady produkcyjnej, przygotowanie harmonogramów
produkcji, rozlic (...)
Konserwator, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia, umiejętności
techniczne
zakres obowiązków: dbałość o sprzęt w restauracji, bieżące drobne naprawy
praca: Restauracja McDonald's Krotoszyn
Konstruktor/technolog, wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
doświadczenie w branży metalowej, mile widziane doświadczenie na stanowisku
kierowniczym, biegła znajomość programu Solidworks, rysunku technicznego
zakres obowiązków: opracowyw (...)
Kucharz, Wymagania: wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie minimalne
wymagane,
Zakres obowiązków: przygotowywanie potraw
Kucharz, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, wymagane doświadczenie na podanym
stanowisku, mile widziane prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków: przygotowywanie potraw
kucharz, wymagania: wykształcenie zawodowe gastronomiczne, doświadczenie jako
kucharz.
zakres obowiązków: przygotowywanie i wydawanie posiłków, praca w zespole, możliwość
zatrudnienia na 1/2 etatu
Kucharz, wymagania: wyksztalcenie zawodowe -kucharz, doświadczenie mile widziane,
umiejętność gotowania, chęć do pracy.
Zakres obowiązków: przygotowywanie potraw, obsługa gastronomiczna, porcjowanie i
wydawanie posiłków, dbanie o porządek w miejscu pracy.
Lakiernik, Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie bez znaczenia
Zakres obowiązków: malowanie maszyn ( nakładanie farby pistoletem), przygotowanie
metalu do malowania ( szlifowanie powierzchni)
Lakiernik samochodowy, Wymagania: wykształcenie min. zawodowe -czeladnik w zawodzie
lakiernik, praktyka w zawodzie wymagana.
Zakres obowiązków: lakierowanie i szpachlowanie aut, przygotowanie pojazdu pod
malowanie
Magazynier, Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie bez znaczenia,
Zakres obowiązków: przyjmowanie i wydawanie towaru, prace magazynowe
Mechanik, Wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
Zakres obowiązków: remonty i naprawy samochodów i maszyn
Mechanik maszyn budowlanych i silników spalinowych, wymagania: wykształcenie
zawodowe mechaniczne, doświadczenie wymagane
zakres obowiązków: prowadzenie warsztatu, remonty, wykonywanie bieżących przeglądów i
napraw
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, Wymagania: wykształcenie mechaniczne,
doświadczenie mile widziane, zakres obowiązków: naprawa maszyn linii produkcyjnej,
prace konserwatorskie
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MECHANIK SAMOCHODOWY, wymagania: wykształcenie zawodowe mechaniczne,
doświadczenie min. rok.
zakres obowiązków: naprawa pojazdów samochodowych
mechanik samochodowy, wykształcenie zawodowe -mile widziany mechanik, doświadczenie
mile widziane, prawo jazdy kat B.
Zakres obowiązków: naprawa pojazdów, wymiana wadliwych części, konserwacja, serwis,
przegląd pojazdów
Mechanik samochodowy, Wymagania: wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie
wymagane
Zakres obowiązków: naprawa pojazdów
monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, wymagania:
wykształcenie zawodowe mile widziane, doświadczenie min. 1 rok, umiejętność spawania,
umiejętności manualne, prawo jazdy kat. B mile widziane
Zakres obowiązków: instalowanie i ur (...)
Monter Instalacji Elektrycznych, wymagania: wykształcenie zawodowe, 2-letnie
doświadczenie na podanym stanowisku, świadectwo kwalifikacyjne SEP
zakres obowiązków:
• Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, przyjętym
harmonogra (...)
Monter Instalacji Sanitarnych, wymagania: wykształcenie zawodowe, 2-letnie
doświadczenie,
zakres obowiązków:
1. Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy dla robót sanitarnych
i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. (...)
Monter instalacji teletechnicznych, wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie,
prawo jazdy kat. B, podstawowa obsługa elektronarzędzi, umiejętność pracy w zespole,
kreatywność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji
zakres obowiązków: montaż inst (...)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, Wymagania:
wykształcenie zasadnicze zawodowe mile widziane, doświadczenie min. 1 rok, umiejętność
spawania, umiejętności manualne, prawo jazdy kat. B mile widziane
Zakres obowiązków: instalow (...)
oborowy, doglądanie zwierząt, obsługa codzienna bydła
Wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, możliwość przyuczenia,
Operator koparki, koparko-ładowarki, Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, mile
widziane doświadczenie, mile widziane uprawnienia (możliwość ich wyrobienia u
pracodawcy)
zakres obowiązków: praca na maszynach budowlanych
praca w delegacji, wyjazdy tygodni (...)
operator maszyn do obróbki drewna, Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie
przy maszynach do obróbki drewna mile widziane.
zakres obowiązków: obsługa maszyn produkcyjnych (do obróbki drewna), praca na produkcji
Osoba do kontaktu z gośćmi, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
umiejętność pracy z ludźmi, otwartość
zakres obowiązków: rozmowy z gośćmi restauracji
praca: Restauracja McDonald's Krotoszyn
palacz/pomocnik palacza
, wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, mile widziana obsługa kotłów
parowych o mocy powyżej 50 KW, mile widziana obsługa ładowarek, obsługa zespołów
prądotwórczych o mocy pow 50 KW
Pielęgniarka, Wymagania: wykształcenie kierunkowe (pielęgniarka, położna, ratownik
medyczny), prawo do wykonywania zawodu, doświadczenie bez znaczenia
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Zakres obowiązków: wykonywanie czynności w zakresie obowiązków pielęgniarskich
Pilarz, wymagania: wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie, uprawnienia
pilarza
zakres obowiązków: ścinanie drzew, obróbka, przecinka
Praca: Nadleśnictwo Krotoszyn
Pomoc kuchenna, wymagania: wyksztalcenie zawodowe , doświadczenie mile widziane,
możliwość przyuczenia, umiejętność gotowania, chęć do pracy.
Zakres obowiązków: przygotowywanie potraw, obsługa gastronomiczna, porcjowanie i
wydawanie posiłków, sprzątanie w (...)
Pomocnik budowlany, wymagania: wykształcenie zawodowe, dośwoadczenie bez znaczenia,
zakres obowiązków: pracownik fizyczny-pomocnik przy montowaniu sieci, instalacji,
urządzeń sanitarnych
pomocnik przy obróbce drewna, Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie przy
maszynach do obróbki drewna mile widziane.
zakres obowiązków: praca na linii produkcyjnej (produkcja podłóg)
Pomocnik stolarza, Wymagania: bez znaczenia wykształcenie i doświadczenie, może być
osoba do przyuczenia
Zakres obowiązków: szlifowanie, montaż mebli, pakowanie
Pracownik biurowy 1/2 etatu, wymagania: wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy
biurowej, umiejętność analitycznego myślenia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zakres obowiązków: prace biurowe, archiwizacja dokumentów, obsługa klientów biura, wp
(...)
Pracownik fizyczny, Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, mile widziane
prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków: dbanie o obiekt i teren wokół hali sportowej
Pracownik fizyczny, wymagania: wyksztalcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane.
Zakres obowiązków: dbanie o porządek w obejściu i restauracji, koszenie i pielęgnacja roślin
i terenów zielonych, sadzenie roślin, bieżące usuwanie drobnych awarii wynikają (...)
Pracownik ochrony, wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie,
zakres obowiązków: ochrona obiektów magazynowych, sprawdzanie awizacji dostaw
możliwość zatrudnienia emerytów, rencistów
Pracownik ogólnobudowlany, wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, mile
widziane prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków: prace budowlane, ciesielskie i zbrojeniowe, remonty budynków.
Praca - na terenie całej Polski
Pracownik ogólnobudowlany, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
zakres obowiązków: pomoc dekarza/cieśli, podawanie materiałów
Praca - Kobylin i okolice,
pracownik produkcji, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia (pracodawca
zapewnia przeszkolenie), solidność, dyspozycyjność, chęć do pracy
zakres obowiązków: obsługa maszyn do cięcia kamienia, przygotowania materiału do
załadunku
pracownik produkcji, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
zakres obowiązków: rozbiór drobiu
Pracownik restauracji, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
umiejętność pracy w grupie, dyspozycyjność, pozytywne nastawienie
zakres obowiązków: obsługa gości, przygotowywanie posiłków typu fast food, prace
porządkowe
praca: Restauracja M (...)
Pracownik zmiany nocnej, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia,
dyspozycyjność, chęć do pracy, umiejętność pracy w zespole
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zakres obowiązków: prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz restauracji
praca: Mc Donald's Krotoszyn
Prasowacz/ka, wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane,
umiejętność prasowania
zakres obowiązków: podprasowywanie elementów
Przedstawiciel handlowy, wymagania: wykształcenie min. średnie, doświadczenie mile
widziane, prawo jazdy kat. B,
zakres obowiązków: nawiązywanie kontaktów z klientami, przygotowywanie ofert, obsługa
klienta, udzielanie informacji o produktach i usługach, (...)
Recepcjoniostka-Instruktorka fitness, wymagania: wykształcenie średnie kierunkowe (mile
widziane wyższe), doświadczenie wymagane, znajomość obsługi urządzeń biurowych,
uprawnienia do prowadzenia zajęć, komunikatywność,
zakres obowiązków: praca w recepcji, (...)
Sekretarka, Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane doświadczenie,
zaawansowana znajomość j. niemieckiego
Serwisant - pracownik działu technicznego, Wymagania: wykształcenie zawodowe hydraulik ( mile widziane), mile widziane doświadczenie w zawodzie, wymagane prawo
jazdy kat. B,
Zakres obowiązków: montaż i serwis urządzeń, przegląd i konserwacja, naprawa us (...)
spawacz, wymagania: dobrze rozwinięte zdolności manualne, dokładność i precyzja,
doświadczenie na stanowisku, gotowość do pracy w systemie zmianowym; możliwość
przyuczenia
zakres obowiązków: umiejętność spawania metodą MIG MAG, ustawianie parametrów
spawan (...)
Spawacz, wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane, mile widziane
uprawnienia MIG, TIG, elektryczno-gazowe, prawo jazdy kat. B mile widziane
Zakres obowiązków: spawanie konstrukcji stalowych, obróbka metali, łączenie metali,
spawanie rurociągów, (...)
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością, wymagania: wykształcenie wyższe (kierunek
bez znaczenia), dobra znajomość zagadnień zarządzania jakością w zakładzie opieki
zdrowotnej, wymagań normy ISO 9001:2015 oraz narzędzi zapewnienia jakości,
doświadczen (...)
Sprzątaczka biurowa, wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w
zawodzie, umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, może być osoba
niepełnosprawna
zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń starostwa powiatowego, utrzymanie c (...)
Sprzedawca, Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia
zakres obowiązków: obsługa klientów sklepu, sprzedaż towarów.
Praca od pon. do sob.
Sprzedawca, Wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane obsługa
kasy fiskalnej.
Zakres obowiązków: obsługa klienta, dbanie o ekspozycję towaru, porządek na sali
sprzedaży
Praca Krotoszyn
Sprzedawca zagraniczny, Wymagania: wykształcenie średnie, doświadczenie bez znaczenia,
j. angielski w stopniu zaawansowanym, mile widziany dodatkowy język
Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów, kontakty z klientami, wyjazdy na targi
krajowe i zag (...)
Sprzedawca-magazynier, Wymagania: wykształcenie bez zanczenia, doświadczenie mile
widziane w branży elektrycznej, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera
Zakres obowiązków: obsługa klienta, przyjęcie i wydanie towaru, układanie, zamawianie
towaru, wprowadzan (...)
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Szwaczka, wymagania: wykształcenie, doświadczenie bez znaczenia, umiejętność wszywania
rękawów
zakres obowiązków: wszywanie rękawów
ślusarz-mechanik, wymagania: wykształcenie zawodowe (mile widziane mechanik),
doświadczenie wymagane, znajomość budowy maszyn i rysunku technicznego
zakres obowiązków: prace ślusarskie, budowa, konserwacja i naprawa maszyn
ślusarz-spawacz, wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie wymagane, aktualne
uprawnienia spawacza, znajomość rysunku technicznego
zakres obowiązków: spawanie, prace ślusarskie
Ślusarz-spawacz, wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile widziane
zakres obowiązków: przygotowanie produkcji, spawanie konstrukcji stalowych
Technik serwisu systemów teletechnicznych-alarmowych, wymagania: wykształcenie
zawodowe lub średnie (elektryczne bądź informatyczne), prawo jazdy kat. B, wysoka kultura
osobista
zakres obowiązków: instalowanie systemów teletechnicznych tj. systemów sygnali (...)
Tokarz, wymagania: wykształcenie zawodowe, doświadczenie wymagane, znajomość
rysunku technicznego
zakres obowiązków: toczenie, frezowanie
Tokarz / frezer, wymagania: wykształcenie zawodowe kierunek bez znaczenia,
doświadczenie min. rok
zakres obowiązków: obsługa maszyn do obróbki metalu
traktorzysta, obsługa ciągnika, uprawy polowe, produkcja zwierzęca.
Wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, możliwość przyuczenia, prawo
jazdy kat. T

