
OFERTY    PRACY    NIESUBSYDIOWANE   AKTUALNE OD 29.12.2008 

Zawód Ilość Wymagania
Pracownik leśny 1

12/2030
Dla  osób zarejestrowanych

Pracownik produkcyjny 12
12/2031

Wykszt. zawodowe, średnie, mile widziane 
doswiadczenie, uregulowana służba wojskowa, osoby 
zarejestrowane w PUP

krawiec 2
12/2032

Wykszt.zawodowe, 5 lat, umiejętność szycia na 
maszynach specjalistycznych

Wychowawca

kucharz
Pomoc kuchenna

3
12/2035

Wykszt.wyższe (pedagogika specjalna, psychologia, 
praca socjalna), ureg. służba wojskowa
Wg zawodu
Wykształ. zawodowe, osoby chętne do pracy

kucharz 10/1731
1

Dla  osób zarejestrowanych

Kelner 
kucharz

2
12/1986

Osoby chętne do pracy
Wg zawodu

Pomoc cukiernika
Krojczy chleba

2
12/2008

Osoby chętne do pracy
Osoby chętne do pracy

Mechanik-elektryk  w 
utrzymaniu ruchu

1                wykszt. zawodowe-mechaniczne lub uprawnienia 
do 1 kV ;

Mistrz produkcji

Product manager

Specjalista ds. marketingu

Pracownik działu sprzedaży

1

1

1

1

Wyższe techniczne, znajomość produkcji 
wieloseryjnej, doświadczenie w kierowaniu ludzmi
Wykszt.wyższe marketing, doświadczenie na 
podobnym stanowisku, znajomość 
j.angielskiego w stopniu komunikatywnym,znajomość
pakietu Office (Power Point)
b.dobra znajomość j.niemieckiego, doświadczenie w 
handlu

INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  PRACY  AKTUALNE OD 29.12.2008 

Zawód Ilość Wymagania
manager
agent

3
5

Wykszt.średnie,obsługa komputera, komunikatywność
wszelkie informacje dot.oferty na stronie www.euco.pl 
dokumenty aplikacyje przesyłać na r.kudla@euco.pl

Pracownik biurowy 1 Wykszt. wyższe lub średnie, b. dobra znajomość 
j.niemieckiego
akt.30.12.08

Pracownik ochrony 1 Licencja, mile widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

http://www.euco.pl/


Specjalista ds.inwestycji 

Kierowca-konwojent

1

1

Wyższe budowlane lub średnie, mile widziane 
doświadczenie
Prawo jazdy kat.C+E, niekaralność uprawnienia na 
przewóz rzeczy, doświadczenie

Elektryk samochodowy 1 praca przy obsłudze maszyn diagnostycznych, mile 
widziane doświadczenie

Mechanik samochodowy 1 Wykształcenie zawodowe lub średnie, może być osoba do 
przyuczenia

spedytor 1 Wykszt.średnie lub wyższe, doświadczenie, znajomość 
j.niemieckiego lub j.angielskiego

Mistrz tkacki 2 Wykszt. zawodowe, średnie

tkacz 5 Wykszt. zawodowe, średnie

Stolarz-pomocnik 1 Wykszt.zawodowe, osoby chętne do przyuczenia, prawo 
jazdy kat.B
akt.30.12.08

Strażnik działu ochrony 5 Wyk. średnie 

Instruktor terapii 
  

2 Wyk. Wyższe, certyfikat terapii uzależnień  

Hydraulik   1 Wyk. Zawodowe,
Laborant ds.pomiarów długości i kąta 1 Wykszt.wyższe lub średnie techniczne o kierunku 

mechanicznym, znajomość rysunku technicznego 
maszynowego, 

Konserwator utrzymania 
ruchu,elektryk

1 Wykszt.zawodowe-elektryk lub elektronik, uprawnienia 
elektryczne do 1kV

INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU PRACY DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciel j.angielskiego 1 Wykształcenie wyższe, może być licencjat


