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W dniu 07.02.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej  

posiada wolne miejsca pracy: 

 

• w ramach pośrednictwa otwartego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy: Technik elektroradiolog 

 Wymagania:  

 wykształcenie Min. policealne studium zawodowe - technik 
 uprawnienia Prawo jazdy kat. B 
 staż pracy Mile widziane doświadczenie - mammografia 
 inne Obsługa komputera 

 Pracodawca : NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; www.sos-zyce.pl 

kontakt  z pracodawcą Łucja Bielec – Dyrektor Ośrodka; kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub  zwykłej; e-mail: fundacja@sos-zycie.pl  

 Miejsce pracy: NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; 39-300 Mielec 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

wykonywanie mammografii 

 Warunki pracy: NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; 39-300 Mielec 

          System 
wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną 

          Wynagrodzenie  
brutto 1386 zł + premia 

          Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony 
          Zmianowość: dwie zmiany 
Ilość wolnych miejsc 
pracy: 

5 

Termin rozpoczęcia pracy: 15.01.2011r. 
Wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny + rekomendacje od poprzednich pracodawców 
Okres aktualności: do 10.02.2011r. 
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Stanowisko pracy:  

Wymagania:  

wykształcenie  

            uprawnienia  

            staż pracy  

            inne  

Pracodawca:  

Kontakt z pracodawcą  

Miejsce pracy:  

Charakterystyka 

wykonywanej pracy: 
 

Warunki pracy:  

System wynagradzania:  

Wynagrodzenie brutto:  

Rodzaj umowy:  

Zmianowość:  

Ilość wolnych miejsc pracy:  

Termin rozpoczęcia pracy:  

Wymagane dokumenty:  

Okres aktualności:  

Nr. oferty  

Stanowisko pracy: Położna 

 Wymagania:  

 wykształcenie Min. średnie - położnictwo 
 uprawnienia Certyfikat pobierania cytologii 
 staż pracy Doświadczenie min. 2 lata 
 inne Pobieranie cytologii przesiewowej 

 Pracodawca : NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; www.sos-zyce.pl 

kontakt  z pracodawcą Łucja Bielec – Dyrektor Ośrodka; kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub  zwykłej; e-mail: fundacja@sos-zycie.pl  

 Miejsce pracy: NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; 39-300 Mielec 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

pobieranie cytologii, proces barwienia – obsługa, prace 
administracyjne przy realizacji  badań 

 Warunki pracy:  
          System 
wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną 

          Wynagrodzenie  
brutto 1386 zł + premia 

          Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 
          Zmianowość: dwie zmiany 
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Stanowisko pracy: Sprzedawca na stacji paliw 
 Wymagania:  

 wykształcenie średnie 

 uprawnienia - 

 staż pracy - 

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich 

- 

 inne Orzeczenie o niepełnosprawności- lekki stopień 

 Pracodawca : CONKRET Biała Podl. ul. Sidorska 59 

kontakt  z pracodawcą  osobiście Biała Podlaska: ul. Sidorska 59 

 Miejsce pracy: Biała Podl. 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Obsługa klienta na stacji paliw 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 1400,00 

Nr  oferty: Ofpr/11/0012 

 

 

 

Stanowisko pracy: Magazynier-kierowca 
 Wymagania:  

Stanowisko pracy: Położna 

 Wymagania:  

 wykształcenie Min. średnie - położnictwo 
 uprawnienia Certyfikat pobierania cytologii 
 staż pracy Doświadczenie min. 2 lata 
 inne Pobieranie cytologii przesiewowej 

 Pracodawca : NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; www.sos-zyce.pl 

kontakt  z pracodawcą Łucja Bielec – Dyrektor Ośrodka; kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub  zwykłej; e-mail: fundacja@sos-zycie.pl  

 Miejsce pracy: NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS  
Życie w Mielcu; ul. Tańskiego 2; 39-300 Mielec 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

pobieranie cytologii, proces barwienia – obsługa, prace 
administracyjne przy realizacji  badań 

 Warunki pracy:  
          System 
wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną 

          Wynagrodzenie  
brutto 1386 zł + premia 

          Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 
          Zmianowość: dwie zmiany 
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 wykształcenie Min. zawodowe 

 uprawnienia Prawo jazdy kat. B 

 staż pracy min. rok w zawodzie magazynier 

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich 

- 

 inne - 

 Pracodawca : PUBLIMAR  Biała Podl. ul. Sidorska 2C 

kontakt  z pracodawcą  osobiście Biała Podlaska: ul. Sidorska 2C 

 Miejsce pracy: Biała Podl. 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Praca w magazynie, wydawanie i przyjmowanie towaru 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 1700,00 

Nr  oferty: Ofpr/11/0030 

 

 

Stanowisko pracy: Drwal/pilarz 
 Wymagania:  

 wykształcenie - 

 uprawnienia Prawo jazdy T, kurs pilarza 

 staż pracy - 

 inne - 

 Pracodawca : Marek Bartkiewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

kontakt  z pracodawcą Biała Podlaska  ul. Jana Pawła II nr 115  tel.603057174 

 Miejsce pracy: okolice gminy Leśna Podlaska 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Wycinka drzew, zrywka. 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 1500,- brutto 

Nr  oferty: Ofpr/11/0019 

 

 

Stanowisko pracy: Przedstawiciel handlowy 
 Wymagania:  

 wykształcenie średnie 

 uprawnienia Prawo jazdy kat. B 

 staż pracy Min rok w w/w zawodzie 

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich 

- 

 inne Obsługa komputera 

 Pracodawca : CONKRET Biała Podl. ul. Sidorska 59 

kontakt  z pracodawcą   CV+ zdjęcie osobiście  Biała Podlaska: ul. Sidorska 59 w godz. 9-12 

 Miejsce pracy: Biała Podl. 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Sprzedaż olejów, pozyskiwanie klientów 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 2000,00 

Nr  oferty: Ofpr/11/0031 

 

 

Stanowisko pracy: Kierowca samochodu ciężarowego 
 Wymagania:  
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 wykształcenie - 

 uprawnienia Prawo jazdy kat. C+E, ADR 

 staż pracy - 

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich 

- 

 inne - 

 Pracodawca : CONKRET Biała Podl. ul. Sidorska 59 

kontakt  z pracodawcą   CV+ zdjęcie osobiście  Biała Podlaska: ul. Sidorska 59 w godz. 9-12 

 Miejsce pracy: Biała Podl. 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Transport olejów na terytorium Polski 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 2500,00 

Nr  oferty: Ofpr/11/0033 
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Stanowisko pracy: Przedstawiciel handlowy/reprezentant 

 Wymagania:  

 wykształcenie Średnie  

 uprawnienia - 

 staż pracy Min.1rok 

 inne Doświadczenie na st. handlowca 

 Pracodawca : KRBP  Sp-ka z o.o   58-300 Wałbrzych   
ul .Aleja Wyzwolenia 2m.5, 

kontakt  z pracodawcą Mierzwiński Marek  kontakt tel. 530  79 07 12 

 Miejsce pracy: Praca na terenie woj. lubelskiego 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Nawiązywanie kontaktów ,koordynowanie klienta pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi, pozyskiwanie i obsługa klienta w miejscu 
zamieszkania 

 Warunki pracy:  

          System 
wynagradzania: Czasowo-prowizyjny 

          Wynagrodzenie  
brutto 4.000,- 

          Rodzaj umowy: umowa o dzieło, po 3 miesiącach umowa o pracę 

          Zmianowość: inna 

Ilość wolnych miejsc 
pracy: 

6 

Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2011r. 

Wymagane dokumenty: CV 

Okres aktualności: 28.02.2011r. 
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Stanowisko pracy: Wartownik-konwojent 
 Wymagania:  

 wykształcenie - 

 uprawnienia Licencja ochrony stopnia I lub II 

 staż pracy - 

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich 

- 

 inne - 

 Pracodawca : IMPEL SECURITY POLSKA  20-080 Lublin  ul. Okopowa 8 

kontakt  z pracodawcą  Telefoniczny 81 535 17 42 e-mail isp_lublin@impel.pl 

 Miejsce pracy: Roskosz 

  

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Ochrona mienia, praca z bronią 

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 1386,00 

Nr  oferty: Ofpr/11/0037 

 

Stanowisko pracy: Tynkarz 

Wymagania:  

 wykształcenie - 

 uprawnienia - 

 staż pracy - 

 inne - 

 Pracodawca : ALMAR   Zakład  Remontowo-Budowlany  Żyrardów ul. Środkowa 18 

kontakt  z pracodawcą Szczepan Banasiewicz kontakt tel.605 22 34 39  

 Miejsce pracy: Praca na terenie woj. mazowieckiego  i  łódzkiego 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : Tynkowanie pomieszczeń 

 Warunki pracy:  

          System 
wynagradzania: 

akordowy 

          Wynagrodzenie  
brutto 1.800 - 2.500,- netto 

          Rodzaj umowy: umowa o pracę 

          Zmianowość: jedna zmiana 

Ilość wolnych miejsc pracy: 3 

Termin rozpoczęcia pracy: 02.02.2011r. 

Wymagane dokumenty: CV 

Okres aktualności: 30.03.2011r. 
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Stanowisko pracy: Kierowca samochodu ciężarowego 
 Wymagania:  

 wykształcenie zawodowe 

 uprawnienia Kurs przewozu rzeczy 

 staż pracy Min. 5 lat na w/w stanowisku  

     znajomość  języków obcych    
z określeniem poziomu ich Biegła znajomość jęz. rosyjski i jęz. białoruski  

 inne - 

 Pracodawca : PRIMA-TRANS Sp. z o.o.  Biała Podlaska ul. Jałowcowa 20 

kontakt  z pracodawcą 83 342 01 35 

 Miejsce pracy: EUROPA WSCHÓD  

  

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Transport  międzynarodowy towarów  

 Warunki pracy:  

          Wynagrodzenie  brutto 1800,-  

Nr  oferty: OfPr/11/0043 

 

 

 

• w ramach pośrednictwa zamkniętego szczegółowe informacje udzielają 

pośrednicy pracy pod nr tel. (83)  341 65 70  -  80 

 

 

Stanowisko pracy: Kosmetyczka 
 Wymagania:  

 wykształcenie średnie  zawodowe: technik usług kosmetycznych 

 uprawnienia  - 

 staż pracy mile widziany 

 inne - 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało 

 Warunki pracy:  

          wynagrodzenie brutto 1386 ,- + premie  

Nr oferty: OfPr/11/0008 

 

 

 

Stanowisko pracy: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
 Wymagania:  

 wykształcenie   Zawodowe, techniczne budowlane: monter instalacji i urządzeń   

 uprawnienia  - 

 staż pracy mile widziany 

 inne - 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych 

 Warunki pracy:  

          wynagrodzenie brutto 1400,- 

Nr oferty: OfPr/11/0013 
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stanowisko pracy: Zaopatrzeniowiec-kierowca 
 Wymagania:  

 wykształcenie Średnie-mechaniczne 

 uprawnienia  prawo jazdy kat. B 

 staż pracy - 

 inne Obsługa komputera 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Zaopatrzenie sklepów w towar  

 Warunki pracy:  

          wynagrodzenie brutto 1386,- 

Nr oferty: Ofpr/11/0034 

 

 

stanowisko pracy: Sprzedawca-kasjer 
 Wymagania:  

 wykształcenie Zawodowe handlowe   

 uprawnienia  Obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej  

 staż pracy niekoniecznie 

inne Orzeczenie o niepełnosprawności : stopień lekki  

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Obsługa  klienta,  układanie towaru na regałach 

 Warunki pracy:  

          wynagrodzenie brutto 1386,- 

Nr oferty: Ofpr/11/0034 

 

 

stanowisko pracy: Handlowiec  
 Wymagania:  

 wykształcenie Średnie zawodowe rolnicze   

 uprawnienia  Prawo jazdy kat.B, obsługa komputera 

 staż pracy Mile widziane doświadczenie 

inne - 

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Sprzedaż części maszyn rolniczych i obsługa klienta  

 Warunki pracy:  

          wynagrodzenie brutto 1386,- 

Nr oferty: Ofpr/11/0044 

 

stanowisko pracy: Nauczyciel przedszkola 
 Wymagania:  

 wykształcenie 
Wyższe:  nauczanie początkowe,  wychowanie przedszkolne , kształcenie 
zintegrowane, nauczanie wczesnoszkolne 

 uprawnienia  pedagogiczne  

 staż pracy - 

inne  

Charakterystyka  
wykonywanej pracy : 

Opieka nad dziećmi  

 Warunki pracy: ¾ etatu  

          wynagrodzenie brutto 1050,- 

Nr oferty: Ofpr/11/0045 

 


