
   Oferty pracy przesłane w ramach sieci EURES

Pozyc
ja Nazwa zawodu

Ilość 
miejs

c
Wymagania

157/08 Spawacz – BELGIA 5 Podstawowa znajomość j.franc. lub ang. 3 lata doświadczenia 
na stoczni

245/08 Szlifierz kamieni - BELGIA 3 Mile widziana znajomość języka angielskiego. Wykształcenie 
kierunkowe. Doświadczenie w obróbce i polerowaniu granitu.

157/08 Tłumacz - BELGIA 5
Bardzo  dobra  znajomość  j.franc.  lub  ang.  I  doskonała 
znajomość polskiego. Bardzo dobra znajomość spawalnicza i 
w montażu.

157/08 Monterzy - BELGIA 5 Podstawowa znajomość j.franc. lub ang. 3 lata doświadczenia 
na stoczni

96/08 Technik radiolog - CYPR 4
Dobra  znajomość  języka  angielskiego,  wykształcenie 
kierunkowe,  minimum  2  lata  doświadczenia  na  podobnym 
stanowisku.

96/08 Sprzątaczka - CYPR 2 Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego, 
wykształcenie zawodowe, minimum 1 rok doświadczenia.

96/08 Glazurnik- CYPR 33

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, greckiego 
lub  francuskiego,  mile  widziane  wykształcenie  kierunkowe, 
doświadczenie  5  lat  pracy na  ww. stanowisku,  umiejętność 
czytania  dokumentacji  technicznej,  motywacja  do  pracy, 
umiejętność pracy w zespole i zgodnie z normami BHP.

96/08
Operator ofsetowej prasy 
drukarskiej, operator gilotyny 
drukarskiej - CYPR

4
Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego, 
wykształcenie  średnie  kierunkowe,  co  najmniej  5  letnie 
doświadczenie na podobnym stanowisku.

96/08 Technik systemów ochrony - CYPR 2
Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego, 
wykształcenie  średnie  techniczne,  minimum  1  rok 
doświadczenia, wymagane prawo jazdy kat. B.

96/08 Operator maszyn - CYPR 2
Komunikatywna znajomość  języka  angielskiego w mowie  i 
piśmie,  wykształcenie  zawodowe,  co  najmniej  3  lata 
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

96/08 Monter konstrukcji stalowych – 
spawacz - CYPR 34

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, greckiego 
lub  francuskiego,  mile  widziane  wykształcenie  kierunkowe, 
doświadczenie  5  lat  pracy na  ww. stanowisku,  umiejętność 
czytania  dokumentacji  technicznej,  motywacja  do  pracy, 
umiejętność  pracy  w  zespole  i  zgodnie  z  normami  BHP. 
Umiejętność spawania (argon, metoda 111).

96/08 Masażysta - CYPR 3
Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego, 
wykształcenie  techniczne  (pomaturalne),  minimum  2  lata 
doświadczenia w zawodzie masażysty.

96/08 Kelner / -ka - CYPR 3 Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego, 
doświadczenie nie jest wymagane.

96/08 Kelner /-ka - CYPR 2 Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego,  mile 



widziane  wykształcenie  kierunkowe,  minimum  3  lata 
doświadczenia na podobnym stanowisku.

90/08 Inżynier spawalnictwa - 
FINLANDIA 1

Min.  Podstawowy angielski,  wykształcenie  wyższe,  wiedza 
dot. spawania, doświadczenie w zakresie nadzorowania prac 
grupy spawaczy oraz kontroli jakości prac.

259/08 Spawacz TIG/MAG - FINLANDIA 5

Minimum podstawowa znajomość  j.  angielskiego,  fińskiego 
lub szweckiego. Wymagane wykształcenie spawalnicze. Min. 
5 lat  doświadczenia  w przemyśle  metalowym jako spawacz 
TIG, MIG, spawacz rur. Wymagane uprawnienia spawalnicze 
– certyfikat SFS 287-1. Znajomość przemysłu metalowego.

246/08 Blacharz - FINLANDIA 5
Mile  widziana  znajomość  j.  angielskiego.  Wykształcenie 
kierunkowe. Co najmniej 2 lata doświadczenia. Referencje od 
poprzednich pracodawców.

246/08 Spawacz rur - FINLANDIA 2
Mile  widziana  znajomość  j.  angielskiego.  Wykształcenie 
kierunkowe. Co najmniej 2 lata doświadczenia, uprawnienia 
spawalnicze. Referencje od poprzednich pracodawców.

253/08 Wiertacz - FINLANDIA 2

Mile  widziana  znajomość  j.  angielskiego.  Minimum  5  lat 
doświadczenia  na  podobnym  stanowisku  i  jako  operator 
maszyn  cnc.  Mile  widziana  znajomość  programowania  na 
maszynach typu Heidenhein 10355 lub 530

253/08 Operator maszyn cnc lub tokarz - 
FINLANDIA 5

Mile  widziana  znajomość  j.  angielskiego.  Min.  2  lata 
doświadczenie  na  podobnym  stanowisku.  Znajomość 
programowania Fanuc.

253/08 Operator maszyn cnc - 
FINLANDIA 4

Mile  widziana  znajomość  j.  angielskiego.  Min.  5  lat 
doświadczenie jako operator maszyn cnc oraz doświadczenia 
w  samodzielnym  pisaniu  programów.  Motywacja  do  nauki 
nowych  języków  programowania.  Umiejętność  pracy  w 
grupie.

284/08 Kinezyterapeuta - FRANCJA 2

Wykształcenie  kierunkowe  –  Fizjoterapia,  wymagane 
doświadczenie na podobnym stanowisku. Znajomość języka 
francuskiego na poziomie minimum podstawowym. Aktualne 
szczepienia  przeciw  gruźlicy  i  wirusowemu  zapaleniu 
wątroby typu B.

163/08 Kucharz/kucharka - FRANCJA 1 Wymagana znajomość j. franc. wykształcenie kierunkowe

206/08
Technik do kontroli i nadzoru 
aparatury radiologicznej - 
FRANCJA

1
Bardzo  dobra  znajomość  języka  angielskiego  lub 
francuskiego,  min.  Rok  doświadczenia  zawodowego, 
wykształcenie min. średnie techniczne.

206/08 Recepcjonistka - FRANCJA 1

Bardzo dobra znajomość j. Francuskiego i angielskiego, nie 
wymagane  doświadczenie,  pracodawca  zapewnia  szkolenia, 
min. Wykształcenie średnie, umiejętność obsługi programów 
komputerowych,  umiejętność  pracy  w  bezpośrednim 
kontakcie  z  gościem,  wysoka  kultura  osobista,  łatwość 
nawiązywania  kontaktów,  umiejętności  organizacyjne, 
dyskrecja

206/08 Pokojówka - FRANCJA 1

Bardzo  dobra  znajomość  j.  Francuskiego  i  podstawy 
angielskiego,  nie  wymagane  doświadczenie  zawodowe, 
pracodawca  zapewni  szkolenie,  wysoka  kultura  osobista  i 
miłe  usposobienie,  dobra  organizacja  pracy,  uczciwość, 
obowiązkowość, pracowitość

206/08 Kelnerka - FRANCJA 1 Dobra  znajomość  j.  francuskiego  i  podstaw j.  angielskiego 
niewymagane  doświadczenie  zawodowe,  pracodawca 
zapewni szkolenie,  dyspozycyjność,  nienaganna prezentacja, 



wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy

265-26
8/08 Animator rozrywki - FRANCJA Język  francuski  i  angielski  –  w  stopniu  umożliwiającym 

swobodą komunikację. Mile widziane doświadczenie.
265-26

8/08 Ankieter - FRANCJA Biegła  znajomość  j.  francuskiego  i  angielskiego.  Mile 
widziane doświadczenie.

265-26
8/08 Bagażowy- FRANCJA Język  francuski  umożliwiający  komunikację  i  angielski  w 

stopniu podstawowym. Prawo jazdy kat. B
265-26

8/08
Organizacja i obsługa bankietów - 
FRANCJA

Język  francuski  umożliwiający  swobodą  komunikację  i 
podstawowa znajomość j. angielskiego. Doświadczenie.

265-26
8/08 Barman - FRANCJA

Znajomość  j.  francuskiego  i  podstawowa  znajomość  j. 
angielskiego. Rok doświadczenia na stanowisku. Znajomość 
sporządzania drinków.

265-26
8/08

Pracownik kasy biletowej - 
FRANCJA

Znajomość  j.  francuskiego  oraz  podstawowa  znajomość  j. 
angielskiego. Doświadczenie w pracy z klientem.

265-26
8/08 Kelnerka - FRANCJA Język francuski w stopniu komunikatywnym oraz j. angielski 

w stopniu podstawowym.
265-26

8/08 Kucharz/kucharka - FRANCJA Znajomość j. francuskiego w stopniu komunikatywnym. Min. 
rok doświadczenia.

265-26
8/08

Recepcjonista/Recepcjonistka - 
FRANCJA

Wymagana znajomość 3 języków w stopniu umożliwiającym 
komunikację.  Wykształcenie  hotelarskie.  Doświadczenie  na 
stanowisku. 

265-26
8/08 Sprzedawca - FRANCJA Znajomość języka francuskiego w stopniu komunikatywnym 

oraz podstawowa znajomość j. angielskiego.

286/08 Animator czasu wolnego - 
HISZPANIA 7

Organizowanie  czasu  wolnego  gościom  hotelowym. 
Wymagana  znajomość  jęz.  angielskiego  na  poziomie 
umożliwiającym  swobodną  komunikację  oraz  znajomość 
drugiego  języka:  polski,  francuski,  hiszpański,  włoski.  Nie 
wymagane doświadczenie.

148/08 Księgowy – HISZPANIA 10 Znajomość  j.  ang.  oraz  drugiego  europejskiego.  Wyższe 
wykształcenie kierunkowe(ekonomia, finanse, rachunkowość)

205/08 Inżynier elektronik - HISZPANIA 5

Dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz dobra znajomość 
języka angielskiego, wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 
5  letnie  doświadczenie  zawodowe,  umiejętność  obsługi 
programów projektowych dla inżynierów.

242/08 Animator kultury - HISZPANIA 100

Znajomość  j.  angielskiego  w  stopniu  zaawansowanym  , 
znajomość  innego  języka  obcego  w  stopniu  dobrym.  Mile 
widziane  doświadczenie.  Osoby  lubiące  sport  i  dzieci, 
kreatywne, komunikatywne, dynamiczne, otwarte i potrafiące 
tańczyć.

149/08 Lekarz – HISZPANIA 71 Wyższe kierunkowe, komunikatywna znajomość j. hiszp.

248/08 Pracownicy sezonowi do zbioru 
truskawek - HISZPANIA 150

Mile widziana znajomość j. hiszpańskiego lub angielskiego, 
ale  nie  wymagana.  Mile  widziane  doświadczenie  przy 
zbiorach.

253/08 Pielęgniarki - HISZPANIA 65
Wymagana  dobra  znajomość  j.  hiszpańskiego.  Wymagane 
wykształcenie  wyższe.  Nie  jest  wymagane  wcześniejsze 
doświadczenie.

282/08 Pielęgniarka – pomoc pielęgniarki
HOLANDIA

50 Wykwalifikowane  pielęgniarki  (pielęgniarze)  o  różnym 
stopniu  kwalifikacji.  Mile  widziana  znajomość  języka 
angielskiego  lub  niemieckiego  (ale  niekoniecznie). 
Wykształcenie:  dyplom  pielęgniarski  od  2004r.  (studia 
magisterskie lub licencjackie) lub inny rodzaj wykształcenia 



zawodowego  z  minimum  5-letnim  stażem  pracy  na 
stanowisku. Mile widziane doświadczenie.

154/08 Opiekun – HOLANDIA 24
Angielski lub niemiecki ( w dłuższym okresie czasu będzie 
wymagana znajomość j. holenderskiego) Wyższe ( kierunek 
pielęgniarstwo) mile widziane doświadczenie.

210/08 Inżynier mechanik - HOLANDIA 1

Wymagana  znajomość  j.  angielskiego  lub  niemieckiego  w 
stopniu  dobrym,  wykształcenie  wyższe  techniczne, 
doświadczenie  niezbędne,  poszukiwana  osoba  zdolna  do 
objęcia stanowiska brygadzisty

210/08 Mechanik maszyn rolniczych - 
HOLANDIA 1

Wymagana  znajomość  j.  angielskiego  lub  niemieckiego  w 
stopniu komunikatywnym wykształcenie zgodne z zawodem. 
Niezbędne  doświadczenie  w  mechanice,  hydraulice  i 
elektryce maszyn rolniczych – 5 lat, prawo jazdy kat. A,B,C.

156/08 Monter linii elektrycznych 
IRLANDIA 15

Wymagana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
Minimum 5 lat  stażu,  prawo jazdy,  konieczna  deklaracja  o 
poddaniu się testom medycznych

203/08 Wiertacz obrotowej aparatury 
rdzeniowo-linowej - IRLANDIA 5

Dobra znajomość  j.  angielskiego,kandydaci  muszą  posiadać 
biegłą  znajomość  metody  rdzeniowania  BQ,NQ,HQ i  PQ i 
posiadać  wcześniejsze  doświadczenie  w  pracy  na 
następujących  platformach  wiertniczych:BBS37,  BBS56, 
B15, B20, CS14, Longyear 38,lub Longyear 44

194/08 Senior Quantit Surveyor/Cost 
Manager – IRLANDIA O/W-WA 1

Fluency  in  English  language  essential.  Polish  language  a 
distinct  advantage.Applicants  must  hold  honours  degree 
qualification  in  Quantity  Surveying/Construction 
Economics/Cost  Management.  Management  experience 
essential. Minimum 5 to 10 years QS experience ideally in a 
PQS role.

256/08 Kierowca  kat. C+E - LITWA 30

Wymagana  podstawowa  znajomość  języka  rosyjskiego.  Co 
najmniej  3  lata  doświadczenia.  Referencje  od  poprzednich 
pracodawców. Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym 
atutem.

288/08 Składacz, pracownik drukarni - 
MALTA 1

Wymagana komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego. 
Poszukiwani  są  kandydaci  z  co  najmniej  2  letnim 
doświadczeniem w obsłudze maszyn drukarskich. Niezbędne 
jest także doświadczenie  w składaniu wieloformatowym.

249/08 Kierowca autobusu - NORWEGIA 10 Komunikatywna  znajomość  j.  angielskiego.  Wymagane 
doświadczenie. Wymagane prawo jazdy kat. D.

171/08 Inżynier elektryk – NORWEGIA Bardzo  dobra  znajomość  j.ang.  Udokumentowane 
kwalifikacje, dobry stan zdrowia.

172/08 Inżynier mechaniki – NORWEGIA 1

Doskonała  znajomość  technicznego  j.ang.  Wykształcenie 
inżynier mechanik. Min.2-5 lata doświadczenia. Specjalizacja 
w przepisach i zasadach DNV Drilling, DNV Lifting oraz CE, 
znajomość hydrauliki

244/08 Programista i starszy programista - 
NORWEGIA

4 Dobra znajomość j. angielskiego. Mile widziana znajomość j. 
rosyjskiego  lub  hiszpańskiego.  Wykształcenie  wyższe  w 
dziedzinie  IT.  Doświadczenie  w  programowaniu. 
Doświadczenie  i  umiejętności  z  zakresu  web-development. 
Doświadczenie  w  programowaniu  przy  użyciu  pakietu 
statystycznego  R  oraz   w projektowaniu  skomplikowanych 
systemów. Doświadczenie z bazami danych. 

193/08 Kierowca ciężarówki/pojazdu 
czyszczącego-NIEMCY

1 Znajomość  j.  niemieckiego,  doświadczenie  mile  widziane, 
prawo  jazdy  kat.  C+E  (kl.II),  sprawność  fizyczna, 



elastyczność  i  umiejętność  pracy  w  grupie,  samodzielność, 
odpowiedzialność, przywiązanie wagi do porządku w miejscu 
pracy.

193/08
Kierowca maszyn 
budowlanych/operator kopiarki - 
NIEMCY

1

Dobra  znajomość  j.  niemieckiego,  doświadczenie  przy 
wykopach,  umiejętność  obsługi  koparki,  prowadzenie 
pojazdów  i  maszyn  budowlanych,  prawo  jazdy  C+E, 
samodzielność, odpowiedzialność.

231/08 Kierownik budowy - NIEMCY 1

Wymagana  bardzo  dobra  znajomość  j.  niemieckiego. 
Pracodawca wymaga doświadczenia w zakresie budownictwa 
podziemnego. Wykształcenie wyższe kierunkowe. Gotowość 
do odbywania podróży służbowych. Prawo jazdy kat.B

231/08 Operator maszyny - NIEMCY 1

Wymagana  dobra  znajomość  j.  niemieckiego.  Wymagane 
doświadczenie.  Prawo jazdy kat.  C.  Znajomość  technologii 
ciągnika  typu  Flowtex.  Mile  widziana  znajomość  procesu 
Berstleining.

231/08 Robotnik drogowy - NIEMCY 1
Wymagana  dobra  znajomość  j.  niemieckiego.  Wymagane 
doświadczenie.  Prawo  jazdy  kat.  B,  znajomość  technik 
kładzenia bruku.

243/08 Inżynier – konsultant - NIEMCY 5

Język  angielski  i  niemiecki  w  stopniu  bardzo  dobrym. 
Wykształcenie  inżynierskie,  preferowane  kierunkowe 
energetyka,  budowa  maszyn,  chemia,  elektryka, 
budownictwo. Prawo jazdy kat. B

243/08 Spawacz - NIEMCY 1

Język niemiecki mile widziany, wykształcenie nie wymagane. 
Minimum 2 lata doświadczenia w spawaniu MAG (mogą być 
wymagane  próbki  spawania).Doświadczenie  ze  spawaniem 
blach o grubości od 20 do 500 mm mile widziane.

272/08 Staż Menadżerski - NIEMCY 5

Znajomość języka niemieckiego, angielskiego, polskiego mile 
widziany język  rosyjski.  Firma  jest  otwarta  na  wszystkich. 
Mile  widziani  absolwenci  chcący  odejść  od  rutyny  dnia 
codziennego.  Dyplom  uczelni  wyższej,  mile  widziane 
doświadczenie  w  handlu  hurtowy,  handlu  detalicznym, 
zamówieniach. Prawo jazdy kat. B

182/08 Odlewnik REPUBLIKA CZESKA 5
j.  czeski  oraz  j.  niemiecki,  wykształcenie  zawodowe 
kierunkowe, wymagane doświadczenie, zdolności manualne, 
odpowiedzialność

182/08 Operator żurawia  - REPUBLIKA 
CZESKA 5 Podstawy  j.  czeskiego,  wykształcenie  kierunkowe, 

doświadczenie wymagane.

182/08 Spawacz co2 -  REPUBLIKA 
CZESKA 5 j.  czeski  oraz  j.  niemiecki  w  stopniu  podstawowym, 

wykształcenie kierunkowe, wymagane doświadczenie

182/08 Spawacz - REPUBLIKA CZESKA 5
Podstawowa  znajomość  j.  czeskiego,  wykształcenie 
zawodowe,  wymagane  doświadczenie,  obsługa  maszyn 
spawalniczych półautomatycznych

182/08 Tokarz - REPUBLIKA CZESKA 5
j.  czeski  oraz  j.  niemiecki  w  stopniu  podstawowym, 
wykształcenie  zawodowe  kierunkowe,  wymagane 
doświadczenie

253/08 Pomoc kucharza - SŁOWACJA 2
Podstawowa  znajomość  j.  niemieckiego.  Wykształcenie 
zawodowe –  mile  widziane.  Pracodawca  poszukuje  osób  z 
doświadczeniem na ww. Stanowisko – min rok.

253/08 Kucharz- SŁOWACJA 1
Podstawowa znajomość j. angielskiego i niemieckiego, mile 
widziana  znajomość  j.  słowackiego.  Wymagane  roczne 
doświadczenie w zawodzie.

253/08 Kelner/kelnerka - SŁOWACJA 3 Podstawowa  znajomość  j.  angielskiego,  niemieckiego  i 



słowackiego.  Min  rok  doświadczenie  na  podanym 
stanowisku.

105/08 Kucharz - SŁOWENIA 1
Podstawowa znajomość języka słoweńskiego i angielskiego, 
wykształcenie  średnie  zawodowe,  co  najmniej  1  rok 
doświadczenia w pracy jako kucharz

269/08 Lekarz - SŁOWENIA 2

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami  wszyscy  zatrudnieni  lekarze 
powinni zdać egzamin ze znajomości języka słoweńskiego. W 
związku z tym kandydaci  powinni wyrazić  chęć nauki tego 
języka.  Wykształcenie  wyższe  medyczne.  Wymagane 
kwalifikacje  oraz  co  najmniej  1  rok  doświadczenia  w 
zawodzie.

068/08 Spawacz - SZWAJCARIA 10 Komunikatywna  znajomość  j.franc.  lub  niem.  Wymagane 
uprawnienia spawalnicze

204/08

Pracownicy do oczyszczalni 
odlewów/wykańczalni 
odlewów/działu maszynowego - 
SZWECJA

b.d.

Minimum  podstawowa  znajomość  j.  angielskiego, 
wykształcenie  zgodne  ze  stanowiskiem,  wymagane 
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

237/08 Opiekun osoby niepełnosprawnej - 
SZWECJA 2

Komunikatywna znajomość  j.  angielskiego lub podstawowa 
znajomość  j.  szweckiego  albo  duńskiego.  Wymagane 
doświadczenie.  Dobra  kondycja  fizyczna,  rzetelność  i 
solidność, prawo jazdy kat. B

204/08 Modelarz odlewniczy - SZWECJA b.d.
Minimum  podstawowa  znajomość  j.  angielskiego, 
wykształcenie zgodne ze stanowiskiem, wymagane min. 5 lat 
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

204/08 Formierz/rdzeniarz - SZWECJA b.d.

Min. Podstawowa znajomość j. angielskiego, wymagane min. 
3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile 
widziana  znajomość  obsługi  zaawansowanych  maszyn 
formierskich i rdzeniowych

150/08 Murarz – WIELKA BRYTANIA 25 Wymagane doświadczenie

287/08 Blacharz samochodowy, lakiernik – 
WIELKA BRYTANIA 2

Wymagana  średnio-zaawansowana  znajomość  języka 
angielskiego.  Wymagane  doświadczenie  w  blacharce  i 
lakierowaniu. Umiejętność mieszania lakierów.

151/08 Tkarz – WIELKA BRYTANIA 25 Wymagane doświadczenie

169/08 Kierowca furgonetki – WIELKA 
BRYTANIA 30 Dobra znajomość j.ang. W mowie i pismie! Prawo jazdy kat. 

B 

195/08 Brygadzista – WIELKA 
BRYTANIA 1

Brygadzista  w  ruchliwym  warsztacie  i  narzędziowni,  j. 
angielski  w  stopniu  komunikatywnym,  wykształcenie 
kierunkowe,  doświadczenie  w  ustawianiu  pras 
mechanicznych, mile widziana wiedza związana z produkcją 
narzędzi prasą mechaniczną

195/08 Ślusarz narzędziowy – WIELKA 
BRYTANIA 1

Praca  w  mającej  dużo  zleceń  narzędziowni,  j.  angielski  w 
stopniu  komunikatywnym,  wykształcenie  kierunkowe, 
doświadczenie  w  wytwarzaniu  oprzyrządowaniu  do  pras 
mechanicznych,  umiejętność  pracy  na  frezarce 
konwencjonalnej i szlifierce.

198/08 Magazynier – WIELKA 
BRYTANIA

50 Znajomość  j.  angielskiego  w  stopniu  komunikatywnym, 
doświadczenie nie wymagane, ale mile widziane. Doskonałe 
umiejętności komunikacyjne.

209/08 Średnio-wykwalifikowany 
wykrawacz – WIELKA 
BRYTANIA

1 Komunikatywna  znajomość  j.  angielskiego,  1-2  lata 
doświadczenia,znajomość  przepisów  dot.  Zasad  higieny  i 
standardów  bezpieczeństwa  w  procesie  przetwórstwa 



mięsnego

237/08 Opiekunka osoby niepełnosprawnej 
– WIELKA BRYTANIA 2 Dobra  znajomość  j.  angielskiego,  Mile  widziane 

doświadczenie, zainteresowanie branżą IT, prawo jazdy kat. B

209/08 Wykwalifikowany wykrawacz – 
WIELKA BRYTANIA 1

Komunikatywna  znajomość  j.  angielskiego,  3  lata 
doświadczenia  w procesie  przetwórstwa mięsa  czerwonego. 
Znajomość  przepisów  dot.  Zasad  higieny  i  standardów 
bezpieczeństwa w procesie przetwórstwa mięsa czerwonego. 
Zdolności pracy w sytuacji stresującej, praca zespołowa

214/08 Inżynier ds. badań i rozwoju 
(CFD)– WIELKA BRYTANIA 1

Język  angielski  w  stopniu  bardzo  dobrym.  Wykształcenie 
kierunkowe  inżynierskie.  Oferta  pracy  dla  inżyniera  ze 
znaczącym  i  odpowiednim  doświadczeniem  w  dziedzinie 
komputerowej  mechaniki  płynów.  Wymagana  znajomość 
przepisów, standardów obowiązujących w firmie i procedur 
związanych z jakością i znajomością środowiska biznesu.

214/08 Inżynier ds. badań i rozwoju 
(CO2)-  WIELKA BRYTANIA 1

Znajomość  języka  angielskiego  w  stopniu  bardzo  dobrym, 
wykształcenie kierunkowe inżynierskie. Doświadczenie mile 
widziane  w  przemyśle  olejowym, 
gazowym/petrochemicznym  z  naciskiem  na  dostarczanie 
rozwiązań  środowiskowych.  Dobra  znajomość  przepisów, 
standardów obowiązujących w firmie i procedur związanych 
z  jakością  i  znajomością  środowiska  biznesu.  Wspaniałe 
umiejętności  komunikacyjne,  umiejętność  pracy  w  zespole, 
doświadczenie  w zarządzaniu  i  coachingu innych członków 
zespołu.

221/08 Zbieracz/pakowacz – WIELKA 
BRYTANIA 150 Znajomość j. angielskiego nie wymagana jednak kilka osób w 

grupie powinno znać j. angielski w stopniu komunikatywnym.

241/08
Opiekun osób starszych i 
niepełnosprawnych -  WIELKA 
BRYTANIA

20

Komunikatywna  znajomość  j.  angielskiego,  umiejętność 
pisania i czytania prostych notatek i raportów. Mile widziane 
wykształcenie kierunkowe. Mile widziane osoby, które mają 
doświadczenie.  Umiejętności  interpersonalne,  chęć 
uczestniczenia w szkoleniach, odporność na stres, uczciwość.

250/08
Osoby do pracy sezonowej w 
ogrodnictwie – WIELKA 
BRYTANIA

150
Mile widziana znajomość j. angielskiego, ale nie wymagana.

263/08 Opiekun osób starszych – WIELKA 
BRYTANIA

Dobra  znajomość  mówionego  j.  angielskiego.  Opiekuńcza 
natura. Możliwość pracy zmianowej w tym nocnej.

264/08 Kierowca minibusa – WIELKA 
BRYTANIA 2-3

Mile widziana znajomość j. angielskiego. Oferta skierowana 
jest do osób o dobrej kondycji fizycznej, ponieważ pracuje się 
na zewnątrz w pozycji schylonej. Wymagane jest prawo jazdy 
kat. D.

271/08 Blacharz/lakiernik – WIELKA 
BRYTANIA 4

Komunikatywna  znajomość  języka  angielskiego,  mile 
widziany  dyplom  czeladniczy  lub  mistrzowski.  Wymagane 
doświadczenie w warsztacie blacharskim. Prawo jazdy.

Dodatkowe  informacje  udzielane  są  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Żarach  w  pokoju 
numer   3 oraz  pod numerem telefonu (0 68) 479 13 57.


	Wymagania
	Podstawowa znajomość j.franc. lub ang. 3 lata doświadczenia na stoczni
	Mile widziana znajomość języka angielskiego. Wykształcenie kierunkowe. Doświadczenie w obróbce i polerowaniu granitu.
	Bardzo dobra znajomość j.franc. lub ang. I doskonała znajomość polskiego. Bardzo dobra znajomość spawalnicza i w montażu.
	Podstawowa znajomość j.franc. lub ang. 3 lata doświadczenia na stoczni
	Dobra znajomość języka angielskiego, wykształcenie kierunkowe, minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, wykształcenie zawodowe, minimum 1 rok doświadczenia.
	Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, greckiego lub francuskiego, mile widziane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie 5 lat pracy na ww. stanowisku, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole i zgodnie z normami BHP.
	Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego, wykształcenie średnie kierunkowe, co najmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, wykształcenie średnie techniczne, minimum 1 rok doświadczenia, wymagane prawo jazdy kat. B.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, wykształcenie zawodowe, co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
	Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, greckiego lub francuskiego, mile widziane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie 5 lat pracy na ww. stanowisku, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole i zgodnie z normami BHP. Umiejętność spawania (argon, metoda 111).
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, wykształcenie techniczne (pomaturalne), minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie masażysty.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, doświadczenie nie jest wymagane.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane wykształcenie kierunkowe, minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
	Min. Podstawowy angielski, wykształcenie wyższe, wiedza dot. spawania, doświadczenie w zakresie nadzorowania prac grupy spawaczy oraz kontroli jakości prac.
	Minimum podstawowa znajomość j. angielskiego, fińskiego lub szweckiego. Wymagane wykształcenie spawalnicze. Min. 5 lat doświadczenia w przemyśle metalowym jako spawacz TIG, MIG, spawacz rur. Wymagane uprawnienia spawalnicze – certyfikat SFS 287-1. Znajomość przemysłu metalowego.
	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Wykształcenie kierunkowe. Co najmniej 2 lata doświadczenia. Referencje od poprzednich pracodawców.
	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Wykształcenie kierunkowe. Co najmniej 2 lata doświadczenia, uprawnienia spawalnicze. Referencje od poprzednich pracodawców.
	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku i jako operator maszyn cnc. Mile widziana znajomość programowania na maszynach typu Heidenhein 10355 lub 530
	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Min. 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku. Znajomość programowania Fanuc.
	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Min. 5 lat doświadczenie jako operator maszyn cnc oraz doświadczenia w samodzielnym pisaniu programów. Motywacja do nauki nowych języków programowania. Umiejętność pracy w grupie.
	Wykształcenie kierunkowe – Fizjoterapia, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku. Znajomość języka francuskiego na poziomie minimum podstawowym. Aktualne szczepienia przeciw gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
	Wymagana znajomość j. franc. wykształcenie kierunkowe
	Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego, min. Rok doświadczenia zawodowego, wykształcenie min. średnie techniczne.
	Bardzo dobra znajomość j. Francuskiego i angielskiego, nie wymagane doświadczenie, pracodawca zapewnia szkolenia, min. Wykształcenie średnie, umiejętność obsługi programów komputerowych, umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z gościem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętności organizacyjne, dyskrecja
	Bardzo dobra znajomość j. Francuskiego i podstawy angielskiego, nie wymagane doświadczenie zawodowe, pracodawca zapewni szkolenie, wysoka kultura osobista i miłe usposobienie, dobra organizacja pracy, uczciwość, obowiązkowość, pracowitość
	Dobra znajomość j. francuskiego i podstaw j. angielskiego niewymagane doświadczenie zawodowe, pracodawca zapewni szkolenie, dyspozycyjność, nienaganna prezentacja, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy
	Język francuski i angielski – w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację. Mile widziane doświadczenie.
	Biegła znajomość j. francuskiego i angielskiego. Mile widziane doświadczenie.
	Język francuski umożliwiający komunikację i angielski w stopniu podstawowym. Prawo jazdy kat. B
	Język francuski umożliwiający swobodą komunikację i podstawowa znajomość j. angielskiego. Doświadczenie.
	Znajomość j. francuskiego i podstawowa znajomość j. angielskiego. Rok doświadczenia na stanowisku. Znajomość sporządzania drinków.
	Znajomość j. francuskiego oraz podstawowa znajomość j. angielskiego. Doświadczenie w pracy z klientem.
	Język francuski w stopniu komunikatywnym oraz j. angielski w stopniu podstawowym.
	Znajomość j. francuskiego w stopniu komunikatywnym. Min. rok doświadczenia.
	Wymagana znajomość 3 języków w stopniu umożliwiającym komunikację. Wykształcenie hotelarskie. Doświadczenie na stanowisku. 
	Znajomość języka francuskiego w stopniu komunikatywnym oraz podstawowa znajomość j. angielskiego.
	Organizowanie czasu wolnego gościom hotelowym. Wymagana znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz znajomość drugiego języka: polski, francuski, hiszpański, włoski. Nie wymagane doświadczenie.
	Znajomość j. ang. oraz drugiego europejskiego. Wyższe wykształcenie kierunkowe(ekonomia, finanse, rachunkowość)
	Dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego, wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi programów projektowych dla inżynierów.
	Znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym , znajomość innego języka obcego w stopniu dobrym. Mile widziane doświadczenie. Osoby lubiące sport i dzieci, kreatywne, komunikatywne, dynamiczne, otwarte i potrafiące tańczyć.
	Wyższe kierunkowe, komunikatywna znajomość j. hiszp.
	Mile widziana znajomość j. hiszpańskiego lub angielskiego, ale nie wymagana. Mile widziane doświadczenie przy zbiorach.
	Wymagana dobra znajomość j. hiszpańskiego. Wymagane wykształcenie wyższe. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie.
	Wykwalifikowane pielęgniarki (pielęgniarze) o różnym stopniu kwalifikacji. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (ale niekoniecznie). Wykształcenie: dyplom pielęgniarski od 2004r. (studia magisterskie lub licencjackie) lub inny rodzaj wykształcenia zawodowego z minimum 5-letnim stażem pracy na stanowisku. Mile widziane doświadczenie.
	Wymagana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Minimum 5 lat stażu, prawo jazdy, konieczna deklaracja o poddaniu się testom medycznych
	Dobra znajomość j. angielskiego,kandydaci muszą posiadać biegłą znajomość metody rdzeniowania BQ,NQ,HQ i PQ i posiadać wcześniejsze doświadczenie w pracy na następujących platformach wiertniczych:BBS37, BBS56, B15, B20, CS14, Longyear 38,lub Longyear 44
	Fluency in English language essential. Polish language a distinct advantage.Applicants must hold honours degree qualification in Quantity Surveying/Construction  Economics/Cost Management. Management experience essential. Minimum 5 to 10 years QS experience ideally in a PQS role.
	Wymagana podstawowa znajomość języka rosyjskiego. Co najmniej 3 lata doświadczenia. Referencje od poprzednich pracodawców. Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem.
	Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Poszukiwani są kandydaci z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w obsłudze maszyn drukarskich. Niezbędne jest także doświadczenie  w składaniu wieloformatowym.
	Komunikatywna znajomość j. angielskiego. Wymagane doświadczenie. Wymagane prawo jazdy kat. D.
	Bardzo dobra znajomość j.ang. Udokumentowane kwalifikacje, dobry stan zdrowia.
	Doskonała znajomość technicznego j.ang. Wykształcenie inżynier mechanik. Min.2-5 lata doświadczenia. Specjalizacja w przepisach i zasadach DNV Drilling, DNV Lifting oraz CE, znajomość hydrauliki
	Dobra znajomość j. angielskiego. Mile widziana znajomość j. rosyjskiego lub hiszpańskiego. Wykształcenie wyższe w dziedzinie IT. Doświadczenie w programowaniu. Doświadczenie i umiejętności z zakresu web-development. Doświadczenie w programowaniu przy użyciu pakietu statystycznego R oraz  w projektowaniu skomplikowanych systemów. Doświadczenie z bazami danych. 
	Znajomość j. niemieckiego, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. C+E (kl.II), sprawność fizyczna, elastyczność i umiejętność pracy w grupie, samodzielność, odpowiedzialność, przywiązanie wagi do porządku w miejscu pracy.
	Dobra znajomość j. niemieckiego, doświadczenie przy wykopach, umiejętność obsługi koparki, prowadzenie pojazdów i maszyn budowlanych, prawo jazdy C+E, samodzielność, odpowiedzialność.
	Wymagana bardzo dobra znajomość j. niemieckiego. Pracodawca wymaga doświadczenia w zakresie budownictwa podziemnego. Wykształcenie wyższe kierunkowe. Gotowość do odbywania podróży służbowych. Prawo jazdy kat.B
	Wymagana dobra znajomość j. niemieckiego. Wymagane doświadczenie. Prawo jazdy kat. C. Znajomość technologii ciągnika typu Flowtex. Mile widziana znajomość procesu Berstleining.
	Wymagana dobra znajomość j. niemieckiego. Wymagane doświadczenie. Prawo jazdy kat. B, znajomość technik kładzenia bruku.
	Język angielski i niemiecki w stopniu bardzo dobrym. Wykształcenie inżynierskie, preferowane kierunkowe energetyka, budowa maszyn, chemia, elektryka, budownictwo. Prawo jazdy kat. B
	Język niemiecki mile widziany, wykształcenie nie wymagane. Minimum 2 lata doświadczenia w spawaniu MAG (mogą być wymagane próbki spawania).Doświadczenie ze spawaniem blach o grubości od 20 do 500 mm mile widziane.
	Znajomość języka niemieckiego, angielskiego, polskiego mile widziany język rosyjski. Firma jest otwarta na wszystkich. Mile widziani absolwenci chcący odejść od rutyny dnia codziennego. Dyplom uczelni wyższej, mile widziane doświadczenie w handlu hurtowy, handlu detalicznym, zamówieniach. Prawo jazdy kat. B
	j. czeski oraz j. niemiecki, wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie, zdolności manualne, odpowiedzialność
	Podstawy j. czeskiego, wykształcenie kierunkowe, doświadczenie wymagane.
	j. czeski oraz j. niemiecki w stopniu podstawowym, wykształcenie kierunkowe, wymagane doświadczenie
	Podstawowa znajomość j. czeskiego, wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie, obsługa maszyn spawalniczych półautomatycznych
	j. czeski oraz j. niemiecki w stopniu podstawowym, wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie
	Podstawowa znajomość j. niemieckiego. Wykształcenie zawodowe – mile widziane. Pracodawca poszukuje osób z doświadczeniem na ww. Stanowisko – min rok.
	Podstawowa znajomość j. angielskiego i niemieckiego, mile widziana znajomość j. słowackiego. Wymagane roczne doświadczenie w zawodzie.
	Podstawowa znajomość j. angielskiego, niemieckiego i słowackiego. Min rok doświadczenie na podanym stanowisku.
	Podstawowa znajomość języka słoweńskiego i angielskiego, wykształcenie średnie zawodowe, co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy jako kucharz
	Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy zatrudnieni lekarze powinni zdać egzamin ze znajomości języka słoweńskiego. W związku z tym kandydaci powinni wyrazić chęć nauki tego języka. Wykształcenie wyższe medyczne. Wymagane kwalifikacje oraz co najmniej 1 rok doświadczenia w zawodzie.
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	Wymagana średnio-zaawansowana znajomość języka angielskiego. Wymagane doświadczenie w blacharce i lakierowaniu. Umiejętność mieszania lakierów.
	Wymagane doświadczenie
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	Brygadzista w ruchliwym warsztacie i narzędziowni, j. angielski w stopniu komunikatywnym, wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w ustawianiu pras mechanicznych, mile widziana wiedza związana z produkcją narzędzi prasą mechaniczną
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	Język angielski w stopniu bardzo dobrym. Wykształcenie kierunkowe inżynierskie. Oferta pracy dla inżyniera ze znaczącym i odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie komputerowej mechaniki płynów. Wymagana znajomość przepisów, standardów obowiązujących w firmie i procedur związanych z jakością i znajomością środowiska biznesu.
	Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, wykształcenie kierunkowe inżynierskie. Doświadczenie mile widziane w przemyśle olejowym, gazowym/petrochemicznym z naciskiem na dostarczanie rozwiązań środowiskowych. Dobra znajomość przepisów, standardów obowiązujących w firmie i procedur związanych z jakością i znajomością środowiska biznesu. Wspaniałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w zarządzaniu i coachingu innych członków zespołu.
	Znajomość j. angielskiego nie wymagana jednak kilka osób w grupie powinno znać j. angielski w stopniu komunikatywnym.
	Komunikatywna znajomość j. angielskiego, umiejętność pisania i czytania prostych notatek i raportów. Mile widziane wykształcenie kierunkowe. Mile widziane osoby, które mają doświadczenie. Umiejętności interpersonalne, chęć uczestniczenia w szkoleniach, odporność na stres, uczciwość.
	Mile widziana znajomość j. angielskiego, ale nie wymagana.
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	Mile widziana znajomość j. angielskiego. Oferta skierowana jest do osób o dobrej kondycji fizycznej, ponieważ pracuje się na zewnątrz w pozycji schylonej. Wymagane jest prawo jazdy kat. D.
	Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany dyplom czeladniczy lub mistrzowski. Wymagane doświadczenie w warsztacie blacharskim. Prawo jazdy.

