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Pracy r.v tlajnówce przekazuje w załączeniu olerty prac1,,będące lv posiadaniu urzędu
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Spawacz: wyksztalcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia spawalnicze MIG, MAG, TIG;
Operator masąvn do obróbki skrar,vanięm: rł,ykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia operatora CNC,
Kierowca samochodlt cięzarowego: wykształcerrie zasadnicze zawodowe. plalvo jazdy kat. CE,. badania
zalvodowego kierowcy;
Sprzedar,vca: wyksztalcenie co rrajmniej zawodowe oraz aktualne orzęczenie lekarskie do celów sanitatno-
epidemiologicznych, umie.jętnośc obsługi komputera, kasy fiskalriej, doświadczenie zar,vodorve na stanor,visku
sprzedawcy;

o N,{echanik maszyn rolniczych: rłykształcenie zasadnicze zar.vodor,ve techniczne. przeszkolenie w pełnyrn
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zakresie przez firmę:
Magazynier: wykształcenie zasadnicze zawodowe techniczne, przeszkolenie w pehrym zakresie przez firme;
Pracor,vnik produkcji: lvyksźatcenie zasadnicze zawodowe, doślviadczenie zawodowe mile rł,idziane,
umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładr' ość;
Nauczyciel wiedzy o kulturze: rłrykształcenie wyźsze z plzysotowaniem pedagogicznym z r-rprawnieniami do
nauczania wiedzy o kulturze:
I(ierowca samochodu cięzarowego: lvyksztalcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne. średnie mechaniczne.
prawo jazdy kat. C, mile widziane doświadczenie zawodowe w kierowanitt sam. cięzarowymi powyżej 3.5t.:

N{eteorolog: lłrykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym (leśnictwo. biologia, ochrona środowiska.
geografia i pokrewne). prawo _iazdy kat. B. umiejętność obsługi odbiornika GPS, pracy w terenie z rnapa i

kompasem, doświadczenie w prac}, przy zbieranitr przyrodniczych danych terenowych dotyczących struktury
drzewostanu;
Suwnicowy: rrr;,-kształcenie podstawor.ve. uprawnienia na suwnice IIS, wózki widłowe, prawo jazdy kat. B
(mile r,vidziane kat. T);
Elektryk: wykształcenie podstawolve. świadectwo kwalifikacyjne SEP do 15 kV;
Pomocnik mleczarski: wyksźałcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, zaśrviadczenie lekarskie do celólv
sanitamo-epiderniologicznych ;

I(ierownik pralni: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, urniejętność obsługi kasy fiskalnej;
Pracownik ftzyczny (w pralni ekologicznej): wykształcenie zasadnicze zawodor.ve lub średrrie;
Sprzątaczka biurowa: wykształcenie zasadnicze zar,vodou,e:

Suwnicowy: uprawnienia na sLLwnice IIS. wózki widłowe, prar,vo jazdy kat. B (mile widziane kat. T);
Elektryk: uprar,vnienia śrviadectwo kr,valifikacyjne SEP do 15 kV;
I{asjer -- sprzedarvca: wykształcenie średnie. doświadczenie zawodor,ve mile rvidziane, urniejętność obs.Iugi
kasy fiskalnej - z nroźliwością przyuczenia, aktualne badania sanitamo-epiderniologiczne mile widziarre:
Fakturzystka: wykształcenie średnie. dobra znajonrość komputera. umiejetność pracy w zespole,
samodzielność, kreatyłvność.
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