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                                                      Białogard, dnia 21.03.2017r. 
CAZ.5020.14.2017.KK       
                                                AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIEŃ 21.03.2017r. 
  Elektromonter – montaż wiązek kablowych cięcie, zakuwanie, transport materiałów. Praca na trzy 

zmiany dla 50 osób. Zapisy na giełdę pracy u doradców klienta.  
Planista produkcyjny – tworzenie i modyfikacja planu produkcyjnego w oparciu o zamówienie składane 
przez klienta. Wykształcenie wyższe kierunkowe logistyka, znajomość MS Office, orientacja na klienta, 
systematyczność, dobra znajomość języka angielskiego Adres j.n. 
Inżynier procesu – industrializacja techniczna projektu. Analiza dokumentacji klienta i identyfikacja 
zawartych w dokumentacji wymagań. Wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria produkcji. Umiejętność 
czytania i tworzenia dokumentacji technicznej, znajomość programów AutoCad, MS Office, dobra 
znajomość języka angielskiego. Adres j.n. 
Specjalista kontroli jakości – kontakt z klientem w tematach jakościowych, Obsługa reklamacji klientów, 
ewidencjonowanie reklamacji. Wykształcenie preferowane wyższe kierunkowe. Znajomość programów MS 
Office, orientacja na klienta, systematyczność umiejętność pracy, dobra znajomość języka angielskiego. 
Adres j.n. Agent ds. zakupów – kupiec – asystent projektu – składanie zamówień pod delegowane projekty. Bieżąca 
analiza zapotrzebowania materiałowego w ERP. Raportowanie. Preferowane wykształcenie wyższe 
kierunkowe logistyka. Znajomość MS Office, orientacja na klienta, systematyczność. Dobra znajomość j. 
angielskiego. Adres j.n. 
Kupiec strategiczny – poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z potencjalnymi dostawcami Spółki. 
Preferowane wyższe wykształcenie kierunkowe logistyka. Znajomość MS Office, orientacja na klienta, 
systematyczność. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Adres j.n. 
Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 78-200 Białogard Kadry p. Błasiak Monika 
Tel. 664 784 340 e-mail:monika.blasiak@pkcgroup.com 

  Przetwórca ryb – pracownik przetwórstwa ryb, wykształcenie podstawowe. Praca fizyczna na dwie zmiany 
Praca z nożem, przyuczenie na stanowisku pracy. Zapisy na Giełdę Pracy u doradców klienta w PUP.  
Zatrudnienie 50 osób. 
BG Production Sp. z o.o. Wieniotowo 67, 78-111 Ustronie Morskie tel. 94 352 3388  

  Wulkanizator – wymiana, naprawa opon/kół, umowa na czas nieokreślony, jedna zmiana,   Kierowca samochodu ciężarowego C+E  – transport międzynarodowy, umowa na czas nieokreślony, jedna 
zmiana, 3 lata stażu, aktualne badania i kurs na przewóz rzeczy 
Mechanik samochodowy -  naprawa i konserwacja samochodów osobowych i ciężarowych, umowa na czas 
nieokreślony, jedna zmiana 
Kierownik warsztatu samochodowego – mechanik – zarządzanie warsztatem samochodowym, nadzór nad 
pracą mechaników, zamawianie części, opon, wystawianie faktur, umowa na czas nieokreślony, jedna 
zmiana 

       Mazitrans Krzysztof Mazurek, ul. Leśna 8, 78-230 Karlino tel. 602-191-852/ 94 311 72 69 
       Miejsce wykonywania pracy: ul. Kołobrzeska 4, 78-230 Karlino 
 
 

 

URZĄD PRACY  



  Pomocnik montera instalacji wod. – kan., jedna zmiana, umowa na czas określony, wykształcenie 
podstawowe 
Monter instalacji wod. – kan., -  jedna zmiana, umowa na okres określony, wykształcenie podstawowe 

       Kazimierz Gozdal 76-100 Pomiłowo tel. 663-786-040  
Miejsce wykonywania pracy: Warnino gm. Tychowo 
  Pracownik ogólnobudowlany – malowanie, murowanie, glazura, terakota, szpachlowanie itp., jedna 
zmiana, umowa na okres próbny, 4 lata stażu pracy 
Dom Weselny KORSARZ Jolanta Liszyk ul. Stamma 9, 78-200 Białogard tel. 604-962-607 

  Agent ubezpieczeniowy – doświadczenie w kontaktach z klientami, komunikatywność, wysoka motywacja, 
samodyscyplina, silne nastawienie na rozwój, niekaralność, jedna zmian, wykształcenie min. średnie, 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Zwycięstwa 134, 75-950 Koszalin tel. 666-889-064 
Miejsce wykonywania pracy : Białogard  
  Technolog przygotowania produkcji - opracowywanie dokumentacji technologicznej systemów 
wentylacji, przygotowywanie ofert, wdrażanie nowych produktów, umowa na czas nieokreślony, jedna 
zmian, wykształcenie wyższe mechanika/budownictwo, umiejętność czytania rysunków technicznego, 
niemiecki / j. angielski poziom komunikatywny 
BerlinerLuft Technik Spółka z o.o. ul. Chocimska 13, 78-200 Białogard, 94 311 24 64  

           Kierowca autobusu – przewóz osób na terenie kraju, umowa na okres próbny, prawo jazdy kat. D 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „SKRĘT” Stanisław Kępka ul. Wawelska 19, 78-200 
Białogard tel. 600-312-327 
  Ekspedientka – wypiek i sprzedaż art. piekarniczych oraz gastronomia, umowa na okres próbny, dwie 
zmiany, wykształcenie zawodowe, 1 rok stażu, komunikatywność 
Piekarnia – Cukiernia Iwona i Kazimierz Pokutyńscy s.c. ul. 11 Pułku Piechoty 63/1,  
78-500 drawsko Pomorskie tel. 696-726-888 
Miejsce wykonywania pracy: ul. Woj. Polskiego 78-200 Białogard   Programista – programowanie mikrokontrolerów, wykształcenie wyższe, j. angielski techniczny, umowa na 
okres próbny 
LEDTECHNOLOGY sp. z o.o, sp.k. ul. Połczyńska 10c, 78-200 Białogard tel. 668-071-580    Sprzedawca – Kasjer – wykładanie towaru, dbanie o czystość zamówienia, praca na kasie, umowa 
zlecenie, dwie zmiany, aktualna książeczka zdrowia. 
Jeronimo Martins Polska S.A. – sklepy Biedronka Białogard 
Tel. 664-444-737 
 
 
 
 

OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
  Pracownik produkcji – praca przy produkcji mebli tapicerskich 

             Platan Meble SP. z o.o. ul. Lniana 9b, 75-950 Koszalin tel. 604-751-358 


