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Dnia 3 sierpnia 2021 roku 

                         

 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 

KKRRAAJJOOWWEE  OOFFEERRTTYY  PPRRAACCYY 

 
 

 
Aktualne oferty pracy 

Stan na dzień wtorek, 3 sierpnia 2021 r. 

 
 

I. Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, operatorzy  

  i monterzy maszyn, pracownicy przy pracach prostych  

Doradca realizujący: Justyna Weiland 

NUMER 

OFERTY 

DATA 

WPŁYWU 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA 

NAZWA PRACODAWCY, 

KONTAKT 

21/0906 

02.06.21 
Tokarz 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
mile widziane doświadczenia w 
zawodzie, prace tokarskie w 

procesie produkcyjnym, umowa o 
pracę, praca na I zmianę w 

systemie akordowym (6-14), 

wynagrodzenie brutto od  
2800-3800 zł/m-c. 

OfPr. O 

Bydgoskie Zakłady Maszyn 
Gastronomicznych  
Ma-Ga Sp. z o.o. 
ul. Laskowicka 8 
86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty w godz. 
 8-13 

CV+ skierowanie do pracy 

21/0910 

02.06.21 

Pracownik 

gospodarczy 
1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność 

obsługi elektronarzędzi 
budowlanych, umiejętności 

konserwacyjne i wykonywanie 

drobnych prace remontowo- 

budowlane i naprawczych na 
terenie Grudziądza, mile widziane 

umiejętności hydrauliczne i 
elektryczne, mile widziane 

dodatkowe uprawnienia, umowa o 
pracę, praca na I zmianę (7:30-
15:30), wynagrodzenie brutto od 

3500 zł/m-c. 

OfPr. O 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. 
ul. Curie- Skłodowskiej 5-7 

86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 56/45-12-050  
w godz. 8-13 oraz e-mail: 

kadry@mpgn.pl 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:kadry@mpgn.pl
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21/0956 

09.06.21 

Pracownik 
fizyczny 

1 

Chęci do pracy, mile widziane 

prawo jazdy kat. B , praca w 
pełnym wymiarze czasu pracy I 

zmiana, wynagrodzenie brutto od 
2800 zł/mc 

Ofpr.O 

Inżbud spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. 
ul. Budowlanych 3  
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel. 56-64-335-71 

 
Nie wydajemy skierowania 

 

21/0972 

11.06.21 

Monter sieci 
wodociągowej 

1 

Wymagane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, mile 

widziane doświadczenie na 
stanowisku pracy, prawo jazdy kat. 
C, praca w pełnym wymiarze czasu 

pracy I zmiana, wynagrodzenie 
brutto od 3500 zł/mc 

Ofpr.O 

Miejskie Wodociągi i 
Oczyszczalnia Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 
 

kontakt tel. 56-45-04-916 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1018 

17.06.21 

Konserwator 

terenów zielonych 
1 

Chęci do pracy, mile widziane 
doświadczenie na stanowisku, praca na 

I zmianę (7-15), w okresie próbnym 
umowa zlecenie następnie o pracę, 

wynagrodzenie brutto od 3000 zł/m-c. 

OfPr. O 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 
MEGA-BUD 

ul. Rapackiego 33 
86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty w godz. 
7:30-8:30 oraz tel. 605-456-

053 w godz. 10-13 

Nie wydajemy skierowania 

Instalator wod-kan 1 

Mile widziane wykształcenie zawodowe, 
min. 2 lata doświadczenia na 

stanowisku, chęci do pracy, praca na I 
zmianę (7-15), w okresie próbnym 
umowa zlecenie następnie o pracę, 

wynagrodzenie brutto od 3800 zł/m-c. 

Elektryk 1 

Mile widziane wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia SEP do 1kV, prawo jazdy 

kat. B., mile widziane doświadczenia na 
stanowisku, chęci do pracy, praca na I 

zmianę (7-15), w okresie próbnym 
umowa zlecenie następnie o pracę, 

wynagrodzenie brutto od 4200 zł/m-c. 

21/1019 

17.06.21 
Pracownik produkcji 70 

Chęci do pracy, mile widziana 
książeczka do celów sanitarno- 

epidemiologicznych, praca przy linii 
produkcyjnej, ręczna obróbka ryb, 
praca w systemie 10 godzinnym 

(6-16;18-4),pracodawca zapewnia 
dojazd do domu po godz. 4 rano, 

wynagrodzenie brutto od  
2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

Hanseatic Produkcja  
Sp. z o.o. 

ul. Droga Graniczna 21 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 666-872-996 
oraz e-mail: 

rekrutacja@hanseaticfish.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1028 

18.06.21 
Konserwator zieleni 4 

Mile widziane wykształcenie 

zawodowe, prawo jazdy kat. B, 
utrzymanie terenów zielonych, 

koszenie poboczy, wykonywanie 

drobnych prac remontowo-
konserwacyjnych, praca na I 

zmianę (7-15) na terenie  
Grudziądza, wynagrodzenie brutto 

od 2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

Firma Usługowa Jakub 

Wangin 

Bzowo 51 
86-160 Warlubie 

Kontakt tel. 667-699-755 

oraz e-mail: 
kuba.wangin@gmail.com 

 
Nie wydajemy skierowania 

mailto:rekrutacja@hanseaticfish.pl
mailto:kuba.wangin@gmail.com
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21/1057 

21.06.21 

Pracownik  

produkcji 
50 

Umiejętność pracy w zespole, 

dyspozycyjność, mile widziane 
doświadczenie w pracy na 
produkcji, praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy II zmiany, 
wynagrodzenie brutto od 2800 + 

premia 

Ofpr.O 

SITS INDUSTRY Sp z o.o. 

Droga Graniczna 10 
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel. 56-45-00-300 

 
Nie wydajemy skierowania 

 

21/1069 

22.06.21 

Pracownik  

gospodarczy 
1 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 
mile widziane doświadczenie na 
stanowisku , praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy I zmiana , 
wynagrodzenie brutto 2800 zł/mc, 
miejsce wykonywania Grudziądz 

 

Ofpr.O 

Clar System S. A. 

ul. Janickiego 20 B 
60-542 Poznań 

 
kontakt tel. 660-567-159 

 
Nie wydajemy skierowania 

 

    
  21/1092 

24.06.21 

Mechanik maszyn 
produkcyjnych 

1 

Wymagane wykształcenie 
zawodowe kierunkowe (techniczne, 

mechatroniczne), mile widziane 
doświadczenie na stanowisku 
pracy, okresowe przeglądy i 

konserwacja maszyn do produkcji 
obuwia, uruchamianie nowych 

maszyn, praca w pełnym wymiarze 
czasu pracy II zmiany , 

wynagrodzenie brutto od 
2800zł/mc 

Ofpr.O 

LMG SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Waryńskiego 32-36 

86-300  Grudziądz 
 

kontakt tel. 514-195-054  

e- mail: 
kadry@lemigo.com.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1137 

30.06.21 
Pracownik produkcji 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
doświadczenie na podobnym 

stanowisku, realizacja produkcji w 
oparciu o plan produkcyjny, praca 

na maszynach, umowa o pracę, 
praca na II zmiany (6-22), 
wynagrodzenie brutto od  

2900 zł/m-c. 

OfPr. O 

KOLOR-PAK Sp. z .o.o 
ul. Dworcowa 14 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 56/46-44-957 w 
godz. 9-13 oraz e-mail: 

barbarakowalska@kolorpak.
pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1156 

01.07.21 

Pracownik pionu 
technicznego 

1 

Uprawnienia energetyczne do 1 kV, 
doświadczenie w naprawie 

sprzętów elektrycznych i 
mechanicznych oraz w pracach 

hydraulicznych, badanie stanu 
wody, naprawy sprzętu w strefie 
fitness i basenowo- saunowej, 

umowa o pracę, praca na II zmiany 
(6-21), wynagrodzenie brutto od 

2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

"Geotermia Grudziądz"  
Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 36 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 56/46-44-584  
w godz. 8-16 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:kadry@lemigo.com.pl
mailto:barbarakowalska@kolorpak.pl
mailto:barbarakowalska@kolorpak.pl
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21/1158 

01.07.21 
Magazynier 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, umiejętność 

obsługo komputera, mile widziane 

doświadczenie w zawodzie, 

kompletacja towaru, umowa o 
pracę, praca na II zmiany (6-22), 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c. 

 
 

 

OfPr. O 

POLSKI TYTOŃ S.A. 

ul. Brzeźna 3/7 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
rekrutacja.grudziadz@polskit

yton.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1159 

01.07.21 

Murarz 5 

Chęci do pracy, prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w zawodzie, umowa 

o pracę, praca na I zmianę (7-15) 
w terenie, wynagrodzenie brutto od 

2800 zł/m-c do uzgodnienia. 

OfPr. O 

KOGA INWESTYCJE 

BUDOWLANE Sp. z o.o.,Sp. K.  
ul. Szosa Toruńska 39 

86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty i tel.  
601-636-118 w godz. 9-13 

Nie wydajemy skierowania 

Płytkarz 3 

Dekarz-blacharz 2 

Pracownik 

ogólnobudowlany 
10 

Dociepleniowiec 10 

Ogrodnik terenów 

zieleni 
1 

Chęci do pracy, doświadczenie w 
zawodzie, umowa o pracę, praca 

na I zmianę (7-15) w terenie, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/m-c do uzgodnienia 

21/1180 

05.07.21 
Magazynier 1 

Chęci do pracy, wymagana 
książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych, umowa o 

pracę, praca na I zmianę (5-13) 
przy ul. Łyskowskiego, 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c. 

OfPr. O 

STEK Kałużny i Wspólnicy 

Spółka Komandytowa 
ul. Waryńskiego 65 
86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty w godz. 
 8-12 

Nie wydajemy skierowania 

21/1179 

05.07.21 
Pomocnik mechanika 1 

Chęci do pracy, mile widziane 

doświadczenie w zawodzie, praca w 
warsztacie samochodów 

ciężarowych w Łasinie, umowa o 
pracę, praca na I zmianę (7-15), 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/mc. 

OfPr. O 

FIRMA PRZEWOZOWA TRAKT 

MARIUSZ BŁAŻEJEWICZ 
ul. Dworcowa 31 

86-320 Łasin 

Kontakt tel. 662-998-912  
w godz. 8-13 

Nie wydajemy skierowania 

21/1196 

07.07.21 

Pracownik 
gospodarczy 

1 

Brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości, doświadczenie w 

wykonywaniu drobnych napraw remont. 
i obsłudze elektronarzędzi, utrzymanie 
terenów zielonych oraz czystości dróg 

komunikacyjnych, odśnieżanie 
chodników, parkingów i dachów, 

obsługa, bieżąca konserwacja i drobne 
naprawy kosiarki, mikrociągnika i 

rozdrabniacza ogrodowego,  
wykonywanie drobnych napraw 

stolarskich, ślusarskich i remontowych 
(mebli biurowych, urządzeń biurowych, 
zamków drzwi.i meblowych),naprawa 

urządzeń armatury łazienkowej,obsługa 
centrali klimatyzacyjnej oraz 
przepompowni wód deszcz., 

zagospodarowanie odpadów segreg., 
umowa o pracę, praca na I zmianę (7-

15), wynagrodzenie brutto od  
2900 zł/m-c. 

OfPr. O 

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 7 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
m.naporowska@opec.grudzia

dz.pl 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:rekrutacja.grudziadz@polskityton.pl
mailto:rekrutacja.grudziadz@polskityton.pl
mailto:m.naporowska@opec.grudziadz.pl
mailto:m.naporowska@opec.grudziadz.pl
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21/1216 

09.07.21 
Mechanik 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 5 lat 
doświadczenia w pracy na stanowisku 
mechanik-ślusarz, ukończony kurs na 

wykonywanie przeglądów suwnic i 
wciągarek, znajomość przeglądu i 
remontów pomp, uprawnienia do 

ustawiania rusztowań, brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości 
i dźwigania ciężarów, prawo jazdy kat. 

B, mile widziane świadectwo 
kwalifikacyjne Grupy 1 w zakresie 

obsługi i konserwacji oraz Grupy 2 w 
zakresie obsługi, konserwacji, 

remontów i montażu, mile widziane 
umiejętności spawania metodami: 
acetylenowo- tlenową, elektryczne 

elektrodą otuloną, TIG, prace 
remontowe: monterskie, ślusarskie, 

hydrauliczne, spawalnicze przy 
rurociągach ciepłowniczych oraz 

instalacjach c.o. i c.w.u, umowa o 
pracę, praca na I zmianę (7-15), 

wynagrodzenie brutto od 2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

OPEC-TERMO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Budowlanych 7 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
rekrutacja@opec./grudziadz.

pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1221 

12.07.21 
Magazynier 1 

Chęci do pracy, mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe, 

prace magazynowe- przyjmowanie 

i wydawanie towaru, prace 
porządkowe w magazynie, umowa 
o pracę, praca na I zmianę (7-15), 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c+ dodatki. 

OfPr. O 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

STAN Janina Stankowska 
86-302 Mały Rudnik 66 

Kontakt tel. 502-515-510  
w godz. 8-13 

Nie wydajemy skierowania 

21/1254 

15.07.21 
Operator wózka 6 

Wymagane uprawnienia na wózki UDT, 
mile widziane doświadczenie zawodowe, 

rozładunek i załadunek aut, obsługa 
wózka widłowego, bieżąca współpraca z 

biurem magazynu logistycznego, 
kontrola przyjmowanego i wydawanego 

towaru, umowa o pracę, praca na II 

zmiany w Grudziądzu, wynagrodzenie 
brutto od 3000 zł/m-c + premia 

dochodzeniowa, ZFŚŚ(bony świąteczne, 
wczasy pod gruszą), po okresie 

próbnym podwyżka, premia uznaniowa 
do 20%. 

OfPr. O 

WARMIŃSKIE ZAKŁADY 
PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZYWNEGO 
SP. Z O.O. KWIDZYN 

ul. Południowa 2 
82-500 Kwidzyn 

Kontakt tel. 503-171-834 od 
8-13 oraz e-mail: 

slawomir.andrzejewski@wzp
ow.com.pl 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1256 

15.07.21 

Pomocnik 
elektromontera 

1 

Chęci do pracy, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, brak 

p/wskazań do pracy powyżej 3m, 
montaż konstrukcji i instalacji 

fotowoltaicznych, umowa o pracę, 
praca w terenie, wynagrodzenie 

brutto od 3000 zł/m-c. 

OfPr. O 

Foto Energia Daniel Szmurło 
86-302 Mały Rudnik 32N 

Kontakt tel. 695-985-608  
w godz. 8-13 

Nie wydajemy skierowania Elektromonter 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
mile widziane uprawnienia SEP do 
1kV, doświadczenie zawodowe z 
zakresu instalacji elektrycznych, 

brak p/wskazań do pracy powyżej 
3m, montaż konstrukcji i instalacji 
fotowoltaicznych, umowa o pracę, 
praca w terenie, wynagrodzenie 

brutto od 4000-5000 zł/m-c. 
 

mailto:rekrutacja@opec./grudziadz.pl
mailto:rekrutacja@opec./grudziadz.pl
mailto:slawomir.andrzejewski@wzpow.com.pl
mailto:slawomir.andrzejewski@wzpow.com.pl
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21/1258 

15.07.21 

Pracownik 
budowlany 

2 

Wykształcenie min. zawodowe, 

chęci do pracy, doświadczenie 
zawodowe, prace przy wykańczaniu 
wnętrz, umowa o pracę, praca na I 

zmianę (7-15) na terenie 
Grudziądza, wynagrodzenie brutto 
od 2800 zł/m-c do uzgodnienia. 

OfPr. O 

Sklep Spożywczo -

Przemysłowy  
Piotr Rochnowski 

ul. Legionów 79-81/10 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 515-208-760  
w godz. 8-13 

Nie wydajemy skierowania 

21/1265 

19.07.21 

Monter instalacji 
sanitarnych 

1 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności 

Wymagane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, chęci do 

pracy, mile widziane doświadczenie 

na stanowisku, umowa o pracę, 
praca na I zmianę na terenie kraju 

(możliwe delegacje), 
wynagrodzenie brutto od 3200-

4400 zł/m-c. 

OfPr. O 

P.P-U-Handlowe  
"MEL-KAN" Sp. z o.o 
ul. Ossowskiego 26 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 502-516-963 

oraz e-mail: pawel.s@mel-
kan.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1276 

19.07.21 
Spawacz-ślusarz 5 

Wykształcenie min. zawodowe, 
mile widziane doświadczenie w 

zawodzie, chęci do pracy, 

stanowisko do przyuczenia, 
spawanie konstrukcji stalowych, 
umowa o pracę, praca w pełnym 

etacie na I zmianę (6-14) na 
terenie Dragacza, wynagrodzenie 

brutto od 21 zł/godz. 

OfPr. O 

PPH TECHNOSTAL Sp. z o.o. 

ul. Kasprzaka 49 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 601-686-442  
w godz. 8-13 oraz e-mail: 
rogala.andrzej@xl.wp.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1283 

21.07.21 

Pracownik 

budowlany 
5 

Chęci do pracy, wymagane 
doświadczenie w pracach 

budowlanych, wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z 

harmonogramem i specyfikacją 

techniczną, umowa o pracę, praca 
na I zmianę (7-15) na terenie 

Grudziądza i w okolicy, 
wynagrodzenie brutto od  

2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

USŁUGI BUDOWLANE 
RADOSŁAW KOZŁOWSKI 

Gołębiewko 50 
87-220 Radzyń Chełmiński 

Kontakt tel. 737-160-825  
w godz. 8-13 

Nie wydajemy skierowania 

STAROSTA 
21/1310 

23.07.21 

Pracownik fizyczny 10 

Wykształcenie min. podstawowe, 
chęci do pracy, rozładowywanie 

towaru, wykonywanie 
podstawowych prac porządkowych, 

czynności na hali produkcyjnej, 
prace magazynowe, realizowanie 
poleceń przełożonego, pakowanie 

produktów, umowa zlecenie, praca 
na III zmiany, wynagrodzenie 

brutto od 18,30 zł/m-c. 

OfPr. O 

Usługi SAL Liudmyla Skorupa 

ul. Paderewskiego 47 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
j.kozminska@ap-sal.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

mailto:pawel.s@mel-kan.pl
mailto:pawel.s@mel-kan.pl
mailto:rogala.andrzej@xl.wp.pl
mailto:j.kozminska@ap-sal.pl
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STAROSTA 
21/1314 

23.07.21 

Ślusarz 10 

Wykształcenie min. podstawowe, 

chęci do pracy, prace ślusarskie, 
prace fizyczne, umowa zlecenie, 

praca na II zmiany, wynagrodzenie 

brutto od 18,30 zł/m-c. 

OfPr. O 

Usługi SAL Liudmyla Skorupa 

ul. Paderewskiego 47 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
j.kozminska@ap-sal.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1324 

26.07.21 

Mechanik 
samochodowy 

2 

Wykształcenie min. średnie, prawo 
jazdy kat B, prace w warsztacie 

mechanicznym związane ze 

stanowiskiem, umowa o pracę, 
praca na I zmianę (8-16), 
wynagrodzenie brutto od  

2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

P.W MAGMA 2  
MACIEJ GRONEK 

Lisie Kąty 8 
86-302 Grudziądz 4 

Kontakt osobisty w godz. 
8-13 oraz e-mail: 

gronek.maciej@op.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1325 

26.07.21 
Pracownik produkcji 4 

Chęci do pracy, mile widziane 
orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, prace przy 
produkcji folii, umowa o pracę, 
praca na II lub III zmiany (od 

06:00), wynagrodzenie brutto od 

3000-5000 zł/m-c. 

OfPr. O 

RAFPOL Opakowania Foliowe 
Lucyna Rafińska 

Ruda 12 
86-302 Grudziądz 4 

Kontakt osobisty i tel. 

56/45-08-100 w godz. 8-13 
oraz e-mail: 

sekretariat@rafpol-
folie.com.pl 

CV+ skierowanie do pracy 

21/1341 

29.07.21 

Spawacz 
MIG/TIG 

3 

Wymagane  wykształcenie 
zawodowe kierunkowe, posiadanie 

wiedzy z techniki spawania, 

umiejętność spawania metodą 
TIG,MIG, sprawność fizyczna, 

manualna, precyzyjność, 
dokładność, rzetelność, 

umiejętność pracy w zespole, 
wysokie zaangażowanie inicjatywa 

w zakresie powierzonych 
obowiązków, minimum 2 lata 
doświadczenia, mile widziana 

znajomość języka angielskiego lub 
rosyjskiego, praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy, miejsce 

wykonywania pracy Grudziądz, 

wynagrodzenie brutto od  MIG 
4839,29 - 5348,69 TIG 5093,98- 

6367,49 zł/mc 
 
 
 
 

Ofpr.O 

P.P.H.U. "MAGIK"  
Piotr Domagała 
64-000 Kościan 
ul. Kwiatowa 5 

 
kontakt tel. 65-619-46-00 

wew.214 

e-mail:www.magik.pl 
 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:j.kozminska@ap-sal.pl
mailto:gronek.maciej@op.pl
mailto:sekretariat@rafpol-folie.com.pl
mailto:sekretariat@rafpol-folie.com.pl
http://www.magik.pl/
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21/1342 

29.07.21 
Ślusarz 3 

Wymagane wykształcenie 
zawodowe kierunkowe, bardzo 

dobra znajomość czytania rysunku 
technicznego, zdolności manualne, 

umiejętność pracy w zespole, 

logicznego myślenia i 
samodzielnego rozwiązywania 

problemów technicznych, 
sumienność, dokładność, 

rzetelność, minimum 2 lata 
doświadczenia na stanowisku, mile 

widziana znajomość języka 

angielskiego lub rosyjskiego, praca 
w pełnym wymiarze czasu pracy , 
miejsce wykonywania Grudziądz, 
wynagrodzenie brutto od 3705 

zł/mc 

Ofpr.O 

P.P.H.U. "MAGIK" Piotr 
Domagała 

64-000 Kościan 

ul. Kwiatowa 5 
 

kontakt tel. 65-619-46-00 
wew.214 

e-mail:www.magik.pl 
 

Nie wydajemy skierowania 
 

STAROSTA 
21/1343 

29.07.21 

Operator 
zgrzewarki 

1 

Chęci do pracy, mile widziane 
doświadczenie na stanowisku 

pracy, miejsce wykonywania pracy 
Szembruk 39, praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/mc 

Ofpr.O 

HANDEL-USŁUGI "CENTRUM" 

Zatorska Grażyna 

82- 520 Gardeja 
ul. Słoneczna 4 

 
kontakt tel. 56-46-892-27 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1347 

29.07.21 

Pracownik  
produkcji 

10 

Wymagane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, zdolności 

manualne, mile widziane 

doświadczenie na stanowisku, 
praca w pełnym wymiarze czasu 

pracy III zmiany, miejsce 
wykonywania pracy Grudziądz, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/mc 

Ofpr.O 

WORK - SERVICE S.A. 
53-413 Wrocław 

ul. Gwiaździsta 66 
 

kontakt tel. 508-024-636 
e-mail: 

weronika.gesicka@work 

service.pl 
 

Nie wydajemy skierowania 

21/1350 

30.07.21 

Elektromonter 3 

Chęci do pracy, uprawnienia SEP 
do 1 KV, mile widziane 

doświadczenia na stanowisku, 

praca w pełnym wymiarze czasu 
pracy I zmiana, miejsce 

wykonywania pracy Grudziądz i 
okolice, wynagrodzenie brutto od 

2800 zł/mc + dodatki 

Ofpr.O 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
ELEKTRYCZNYCH 

"ELEKTROCHEM" SP. Z O.O. 
86-300 Grudziądz 

ul. Porucznika Krzycha 5 
 

kontakt tel. 608-461-644 
 

Nie wydajemy skierowania 

Pomocnik  

elektromontera 
3 

Chęci do pracy, mile widziane 
doświadczenie na stanowisku 

pracy, praca w pełnym wymiarze 
czasu pracy I zmiana, miejsce 
wykonywania pracy Grudziądz i 
okolice, wynagrodzenie brutto 

2800 zł/mc 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magik.pl/
mailto:weronika.gesicka@work
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II. Pracownicy usług osobistych, szwaczki, rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy, sprzątaczki  
Doradca realizujący: Monika Ziemer 

NUMER 

OFERTY 

DATA 

WPŁYWU 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
 WYMAGANIA 

NAZWA PRACODAWCY, 

KONTAKT 

21/0909 

02.06.21 

Pracownik 

gospodarczy 
1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 

topografii miasta, wywóz odpadów 

wielkogabarytowych, wywóz mebli 
z mieszkań, drobne prace 

naprawcze i remontowe, praca na 
terenie miasta, umowa o pracę, 
praca na I zmianę (7:30-15:30), 
wynagrodzenie brutto od 3000 

zł/m-c. 

OfPr. O 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. 
ul. Curie- Skłodowskiej 5-7 

86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 56/45-12-050  

w godz. 8-13 oraz e-mail: 
kadry@mpgn.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/0944 

08.06.21 
 

Kucharz 1 

Wymagane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, mile 
widziane doświadczenie na 

stanowisku 3 lata, praca w pełnym 
wymiarze czasu pracy II zmiany, 

wynagrodzenie brutto 2800 zł/mc 
+ premia 

Ofpr.O 

Restauracja 
"LEŚNICZÓWKA" s.c. Danuta 

Nowicka, Patryk Pałyga 
ul. al. Wigury 1 

86-300 Grudziądz 
 

kontakt tel. 605-786-399 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1013 

17.06.21 
Kontroler biletów 2 

Mile widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, wykształcenie 

min. zawodowe, sprawdzanie 
punktualności ruchu 

autobusowego, kontrola biletów, 
wystawianie wezwań do zapłaty, 

umowa zlecenie lub umowa o 
pracę, praca w ruchu ciągłym na 

terenie Grudziądza, wynagrodzenie 
brutto od 2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

P.U.H. ROMA - Roman 
Zaborowski 

ul. Paderewskiego 6/15 

83-200 Starogard Gdański 

Kontakt tel. 794-158-777  
w godz. 8-14 oraz e-mail: 

biuro@puhroma.eu 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:kadry@mpgn.pl
mailto:biuro@puhroma.eu
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21/1058 

21.06.21 
Szwaczka 20 

Mile widziane doświadczenie na 
stanowisku, możliwość 

przyuczenia, praca w pełnym 
wymiarze czasu pracy II zmiany, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/mc + premia. 

Ofpr.O 

SITS INDUSTRY Sp z o.o. 
Droga Graniczna 10 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 56-45-00-300 

 
Nie wydajemy skierowania 

 
21/1080 

24.06.21 

Pomoc  

kuchenna 
1 

Wymagane wykształcenie 
zawodowe kierunkowe, mile 
widziane średnie kierunkowe, 
doświadczenie na stanowisku 
pracy,  książeczka do celów 

sanitarno- epidemiologicznych, 

praca w pełnym wymiarze czasu 
pracy, wynagrodzenie brutto 2800 

zł/mc + dodatki 

Ofpr.O 

Centrum Pomocy Dziecku i 
Poradnictwa Rodzinnego w 

Grudziądzu 
ul. Mikołaja z Ryńska 8 

86-300 Grudziądz 
 

kontakt tel. 56-46-218-71 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1099 

25.06.21 

Sprzątaczka  
biurowa 

1 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, 

 praca w pełnym wymiarze czasu 

pracy II zmiany (6-14  14-22), 
sprzątanie pomieszczeń biurowych, 

mile widziane doświadczenie na 
stanowisku pracy,  miejsce 
wykonywania Grudziądz ul. 

Waryńskiego, wynagrodzenie 

brutto 2800 zł/mc 

Ofpr.O 

Clar System S. A. 
ul .Janickiego 20 B 

60-542 Poznań 
 

kontakt tel. 660-567-159 
 

Nie wydajemy skierowania 

21/1104 

28.06.21 
Florysta 1 

Mile widziane doświadczenie na 

stanowisku pracy, dyspozycyjność, 
praca w pełnym wymiarze czasu 

pracy II zmiany, miejsce 
wykonywania pracy ul .Cmentarna, 
wynagrodzenie brutto 2800 zł/mc 

Ofpr.O 

Przerób Kamienia 
Naturalnego Kurowski Marek 

ul. Chełmińska 81 
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel. 693-372-667 

 
Nie wydajemy skierowania 
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21/1123 

29.06.21 

Młodszy 
strażnik 

1 

Wymagane wykształcenie min. 
zawodowe, posiadanie stanu zdrowia 

pozwalającego na zatrudnienie na 
stanowisku strażnika, prawo jazdy kat. 

B, obsługa komputera MS Office, 
znajomość przepisów prawnych 

dotyczących rybactwa i funkcjonowania 
PSR, umiejętność pływania 

potwierdzona kartą pływacką lub przez 
WOPR,  nieskazitelny charakter, 

obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat 
życia, pełna zdolność do czynności 

prawnych korzystania z pełni praw 
publicznych, praca w pełnym wymiarze 

czasu pracy, miejsce wykonywania 
Grudziądz, wynagrodzenie brutto od 

2800 zł/mc  

Ofpr.O 

PAŃSTWOWA STRAŻ 

RYBACKA WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

W BYDGOSZCZY 
ul . AL. Stefana Kardynała  

Wyszyńskiego 54 
85-620 Bydgoszcz 

 
kontakt tel. 52-341-38-57 

e-mail: 
biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov

.pl 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1195 

07.07.21 

Opiekun osób 

starszych 
5 

Chęci do pracy, wymagane 

doświadczenie, opieka nad osobami 
starszymi, prowadzenie 

gospodarstwa domowego, praca w 
Niemczech, znajomość j. 
niemieckiego na poziomie 

podstawowym, umowa zlecenie, 

wynagrodzenie brutto od 6500 
zł/m-c. 

OfPr. O 

"M&M-CARE" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Pańska 15 

86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty i tel. 518-
266-987 w godz. 9-16 oraz 

e-mail: mm-care@wp.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1253 

15.07.21 
Kucharz 1 

Wykształcenie min. zwodowe 
kierunkowe, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie, 

przygotowywanie potraw zgodnie z 
recepturą, utrzymywanie w 

czystości stanowiska pracy, umowa 
o pracę, praca na II zmiany (12-

22), wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c. 

OfPr. O 

Hotel Marusza  

Piotr Ponikowski 
Marusza 12 

86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
info@hotelmarusza.pl 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1267 

19.07.21 

Pracownik 
gastronomii 

1 

Mile widziana książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, min. 

2 lata stażu pracy u jednego 
pracodawcy, przygotowywanie i 

wydawanie naleśników, pancakes, 
napojów, praca w systemie 

równoważnym w godz. od 11-22 w 

Grudziądzu, umowa o pracę na 

czas nieokreślony, wynagrodzenie 
brutto od 2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

Aurora Paweł Romański 
ul. Pasłęcka 16/C/30 

03-137 Warszawa 

Kontakt e-mail: 
aurora.informacja@gmail.pl 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl
mailto:biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl
mailto:mm-care@wp.pl
mailto:info@hotelmarusza.pl
mailto:aurora.informacja@gmail.pl
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21/1329 

27.07.21 
Kelner 1 

Wymagane wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, mile 

widziane średnie, chęci do pracy, 

możliwość przyuczenia, praca w 
pełnym wymiarze czasu pracy, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/mc +premia 

Ofpr.O 

Restauracja 
"LEŚNICZÓWKA" s.c. Danuta 

Nowicka, Patryk Pałyga 
ul. Wigury 1 

86-300 Grudziądz 
 

kontakt tel.605-786-399 
 

Nie wydajemy skierowania 

21/1326 

27.07.21 

Pracownik  

ochrony 
2 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności , chęci do 
pracy, praca w pełnym wymiarze 

czasu pracy w Grudziądzu, 

wynagrodzenie brutto  
2800 zł/mc 

Ofpr.O 

Agencja Ochrony - ARGUS 
sp. z o.o. 

Ul. Piłsudskiego 16 B 

96-500 Sochaczew 
 

kontakt tel.56-623-31-11 
 

Nie wydajemy skierowania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, kierowcy 
Doradca realizujący: Rafał Napierała 

NUMER 

OFERTY 

DATA 

WPŁYWU 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
 WYMAGANIA 

NAZWA PRACODAWCY, 

KONTAKT 

21/1017 

17.06.21 
Sprzedawca 1 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. 

Wykształcenie min. zawodowe, 
książeczka do celów sanitarno- 

epidemiologicznych, umowa o 
pracę, praca na II zmiany (6-20) w 

wybranej placówce na terenie 
Grudziądza, wynagrodzenie brutto 

od 2800 zł/m-c.,  
 

OfPr. O 

Handlowa Spółdzielnia 
Inwalidów Z-d Pracy 

Chronionej 
ul. Nad Torem 10 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 697-103-830  
w godz. 8-15 

Nie wydajemy skierowania 
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21/1076 

23.06.21 
Sprzedawca 1 

Chęci do pracy, mile widziane 
doświadczenie na stanowisku 

pracy, miejsce wykonywania pracy 
sklepy firmowe na terenie miasta, 
praca w pełnym wymiarze czasu 

pracy, wynagrodzenie brutto 2800 
zł/mc 

Ofpr.O 

"Piekarnia - Cukiernia 

Kraśniewski" s.c. 
ul. Paderewskiego 40 

86-300 Grudziądz 
 

kontakt tel.56-46-50-333 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1125 

29.06.21 
Kierowca autobusu 10 

Wymagane prawo jazdy kat D oraz 
kwalifikacje na przewóz osób. Mile 

widziane doświadczenie zawodowe 
- 1 rok. Praca na II zmiany na 

terenie gminy Grudziądz, umowa o 
pracę, wynagrodzenie brutto od 

2800-3500 zł/m-c. Oferta pracy w 
pełnym etacie z możliwością 

zmniejszenia etatu do 3/4 lub 1/2 

lub1/4. 

OfPr. O 

ARRIVA BUS TRANSPORT 
POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Dąbrowskiego 8/24 

87-100 Toruń 

Kontakt tel. 721-501-297  

w godz. 8-14 
 

Nie wydajemy skierowania 

21/1128 

29.06.21 

Kierowca kat. B do 
3,5 t. 

1 

Prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w prowadzeniu 

samochodu dostawczego do 3,5t., 
przewóz rzeczy na terenie Europy, 
umowa o pracę, wynagrodzenie 

brutto od 2800-6000 zł/m-c. 

OfPr. O 

PIRUZ  
SANDRA KHACHATRYAN 

ul. Ossowskiego 16 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 535-791-150  
w godz. 9-18 oraz e-mail: 

piruz@wp.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1158 

01.07.21 
Kierowca-dostawca 1 

Wykształcenie min. zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, obsługa 

komputera, dystrybucja towaru do 
klienta, windykacja należności, 

umowa o pracę, praca na I zmianę 
(6-14)-teren woj. kuj-pom., 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c. 

 

OfPr. O 

POLSKI TYTOŃ S.A. 

ul. Brzeźna 3/7 
86-300 Grudziądz 

Kontakt e-mail: 
rekrutacja.grudziadz@polskit

yton.pl 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1160 

01.07.21 

Kierowca kat. B do 
3,5t 

1 

Prawo jazdy kat. B, załadunek i 

wyładunek towaru, umowa o pracę, 
praca na I zmianę (7-15), praca w 

Grudziądzu, wynagrodzenie brutto 
od 2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

Firma Usługowa  
Jakub Wangin 

Bzowo 51 
86-160 Warlubie 

Kontakt tel. 667-699-755  
w godz. 8-13 oraz e-mail: 
kuba.wangin@gmail.com 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:piruz@wp.pl
mailto:rekrutacja.grudziadz@polskityton.pl
mailto:rekrutacja.grudziadz@polskityton.pl
mailto:kuba.wangin@gmail.com
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21/1162 

01.07.21 
Traktorzysta 1 

Prawo jazdy kat. T, dbanie o 

prządek i pielęgnację terenów 
zewnętrznych, koszenie poboczy, 
trawników, praca na I zmianę (7-

15) w Grudziądzu, umowa o pracę, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/m-c. 

OfPr. O 

Firma Usługowa  

Jakub Wangin 
Bzowo 51 

86-160 Warlubie 

Kontakt tel. 667-699-755  
w godz. 8-13 oraz e-mail: 
kuba.wangin@gmail.com 

Nie wydajemy skierowania 

21/1188 

06.07.21 
Kierowca autobusu 2 

Chęci do pracy, prawo jazdy kat. D, 
mile widziane doświadczenie w 

zawodzie, przewóz osób na trasie 
Grudziądz-Kwidzyn-Grudziądz, 

umowa zlecenie, praca na I zmianę 
(godziny do uzgodnienia), 

wynagrodzenie brutto od 2800 
zł/m-c do uzgodnienia. 

OfPr. O 

OPEN TOURS  
Krzysztof Ferenc 

ul. Mickiewicza 1A/4 
19-300 Ełk 

Kontakt tel. 502-659-013 lub 

087/610-23-54 w godz. 9-13 

Nie wydajemy skierowania 

21/1219 

09.07.21 
Sprzedawca 4 

Wykształcenie min. średnie, mile 
widziana znajomość obsługi kasy 

fiskalnej, obsługa kasy fiskalnej, 
przyjmowanie dostaw, ekspozycja 

towaru, pomoc klientowi w doborze 
asortymentu, umowa o pracę, 
praca na II zmiany (8-23) na 

terenie Grudziądza, wynagrodzenie 
brutto od 2800 zł/m-c+ premia od 

obrotu. 

OfPr. O 

BORYS MONOPOLOWY 
SOPOT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Mieszka I 2A 
82-500 Kwidzyn 

Kontakt tel. 664-703-296 
oraz e-mail: 

anna.menard@outlook.com 

Nie wydajemy skierowania 

21/1246 

14.07.21 
Sprzedawca 1 

Oferta przeznaczona dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności 
Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku 
obsługa terminala płatniczego, obsługa 
fiskalna, sprzedaż tkanin odzieżowych i 

artykułów pasmanteryjnych, 
wypełnianie dokumentacji sprzedaży, 
dbanie o wizerunek i estetykę sklepu, 
umowa o pracę, praca na I zmianę (od 

9:00-17:00), praca w Grudziądzu, 
wynagrodzenie brutto 2800zł./m-c. 

OfPr, O 

WOLF SP. Z O.O. 
ul. Tyszkiewicza 13 
01-157 Warszawa 

Kontakt tel. 509 469 307 
oraz e-mail: 

wolf.biuro1@gmail.com 

Nie wydajemy skierowania 

21/1248 

14.07.21 
Sprzedawca 1 

Wykształcenie min. średnie, 
znajomość obsługi komputera (MS 
Office), mile widziana znajomość 

branży budowlanej, obsługa 
klienta, sprzedaż art. budowlanych, 

wystawianie faktur, umowa o 
pracę, praca na II zmiany (7-18), 

wynagrodzenie brutto od  
2800 zł/m-c. 

OfPr. O 

PPH TEX-2 Sp. z o.o., Sp. K. 

ul. Waryńskiego 28 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 695-410-083  
w godz. 7-16 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:kuba.wangin@gmail.com
mailto:anna.menard@outlook.com
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21/1255 

15.07.21 
Kierowca C+E 1 

Prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia 

na przewóz rzeczy (95), przewóz 
towarów na terenie kraju i Europy, 

przez pierwsze 3 m-ce umowa 

zlecenie, następnie umowa o pracę, 
wynagrodzenie brutto od 2800 

zł/m-c. 

OfPr. O 

FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA  
GRABSKI DAMIAN 
ul. Chełmińska 206 
86-300 Grudziądz 

Kontakt tel. 531-499-606  
w godz. 8-16 

Nie wydajemy skierowania 

 

 

21/1036 

21.06.21 
Nauczyciel 1 

Wykształcenie wyższe 

pedagogiczne- nauczanie 
przedszkolne i wczesnoszkolne, 

realizowanie zajęć dydaktycznych i 
wychowawczo-opiekuńczych, 

umowa o pracę, praca w pełnym 
etacie na II zmiany (6-17), 

wynagrodzenie brutto od 3540 
zł/m-c. 

OfPr. O 

 
NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE  

"W KRAINIE SMERFA" 

ul. Nad Torem 10 
86-300 Grudziądz 

Kontakt osobisty i tel.  
692-985-232 w godz. 7-16 

oraz e-mail: 
przedszkolesmerfa@gmail

.com 

 

Nie wydajemy skierowania 

 

     

IV. Kierownicy, specjaliści, technicy,  
pracownicy biurowi  

Doradca realizujący: Marzena Sieniawska 
NUMER 

OFERTY 

DATA 

WPŁYWU 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA 

NAZWA PRACODAWCY, 

KONTAKT 

mailto:przedszkolesmerfa@gmail.com
mailto:przedszkolesmerfa@gmail.com
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21/1100 

28.06.21 

Nauczyciel 

informatyk 
1 

Wymagane wykształcenie wyższe - 

licencjat, inżynier, magister, 
przygotowanie pedagogiczne, 

biegła obsługa komputera, 
komunikatywność, umiejętność 

pracy w zespole, praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 
wynagrodzenie brutto od 2949 zł.- 

4046 zł/mc 

Ofpr.O 

Zespół Szkół Technicznych 

ul. Hoffmana 1-7 
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel. 56-46-58-383 

e-mail: 

zst@grudziadz.com.pl 
 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1102 

28.06.21 

Nauczyciel 
Przedmiotów 
zawodowych 

elektronicznych 

1 

Wymagane wykształcenie wyższe - 
licencjat, inżynier, magister, 
przygotowanie pedagogiczne, 

biegła obsługa komputera, 

komunikatywność,  umiejętność 
pracy w zespole, praca w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 
wynagrodzenie brutto 2949 zł - 

4046 zł/mc 

Ofor.O 

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Hoffmana 1-7 
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel. 56-46-58-383 

e-mail: 
zst@grudziadz.com.pl 

 

Nie wydajemy skierowania 

 

21/1208 

08.07.21 

Nauczyciel języka 

hiszpańskiego 
1 

Wykształcenie wyższe, przygotowanie 
pedagogiczne, biegła znajomość j. 
hiszpańskiego, Nauczanie języka 

hiszpańskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym i Technikum 

(konieczne jest posiadanie 
wykształcenia wyższego magisterskiego 

w zakresie nauczania języka 
hiszpańskiego), umowa o pracę, praca 

na I zmianę, 7/18 etatu, wynagrodzenie 
brutto od 1146,83 zł/m-c. 

OfPr. O 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. 

Kazimierza Jagiellończyka 
ul. Odrodzenia Polski 3 

86-320 Łasin 

Kontakt tel. 56/466-42-42 w 

godz. 9-13 oraz e-mail: 
zslasinsekretariat@wp.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1224 

12.07.21 
Terapeuta zajęciowy 2 

Wykształcenie wyższe na kierunku lub w 

specjalności terapia zajęciowa lub pedagogika 

terapeutyczna, pedagogika specjalna lub 

pokrewne, przygotowujące do pracy z 

osobami dorosłymi lub wykształcenie średnie 

o kierunku terapeuta zajęciowego, 

umożliwiające wykonywanie zadań na w/w 

stanowisku, prawo jazdy kat. B, min. 3 

miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy 
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 

wymagane zdolności manualne, plastyczne, 

artystyczne, mile widziane- wokalne, 

umiejętność obsługi komputera, prowadzenie 

zajęć grupowych i indywidualnych w pracowni 

techniczno-przyrodniczej mających na celu 

nabywanie umiejętności technicznych 

niezbędnych do codziennego funkcjonowania 

(drobne prace naprawcze, majsterkowanie, 

prace w drewnie), prowadzenie ogrodu, 
integracja społeczna, umowa o pracę w 

zastępstwie oraz  na czas nieokreślony, praca 

na I zmianę (7:30-15:30), wynagrodzenie 

brutto od 3000 zł/m-c. 

OfPr. O 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Jankowice 18 
86-320 Łasin 

Kontakt osobisty w godz. 8-
14 oraz e-mail: sds@lasin.pl 

Nie wydajemy skierowania 

mailto:zst@grudziadz.com.pl
mailto:zst@grudziadz.com.pl
mailto:zslasinsekretariat@wp.pl
mailto:sds@lasin.pl
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21/1260 

15.07.21 

Instruktor nauki w 

zawodzie fryzjer 
1 

Wykształcenie - zgodnie z przepisami 
(wykształcenie kierunkowe: mistrz w 

zawodzie lub szkoła średnia lub szkoła 
wyższa, uprawnienia pedagogiczne, 

staż pracy w zawodzie), odpowiadanie 
za całokształt zagadnień związanych z 
zajęciami praktycznymi uczestników; 
realizacja programu praktycznej nauki 

zawodu w oparciu o szczegółowe 
wytyczne; prowadzenie dziennika 
praktycznej nauki zawodu i listy 

obecności uczestników na zajęciach 
praktycznych; ocenianie realizacji 
programu przez poszczególnych 

uczestników, odnotowując osiągane 
przez nich wyniki w dzienniku; ścisła 

współpraca z wychowawcami   
uzgadniając z nimi wszelkie poczynania 
szkoleniowe i dyscyplinujące; dbanie o 
powierzone mienie  maszyny, sprzęt 

oraz materiały do zajęć szkoleniowych  
prowadząc nimi oszczędną, 

uzasadnioną gospodarkę; szkolenie i 
ścisłe nadzorowanie przestrzegania 
przez uczestników przepisów BHP i 

PPOŻ na stanowisku pracy, umowa o 
pracę, praca w wymiarze 1/2 etatu na I 

zmianę (7-16) w Grudziądzu, 
wynagrodzenie brutto od 1400 zł/m-c. 

OfPr. O 

Kujawsko-Pomorska 
Wojewódzka Komenda OHP 

ul. Poznańska 11/13 
87-100 Toruń 

Kontakt e-mail: kujawsko-
pomorska@ohp.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1280 

19.07.21 

Referent ds. rozliczeń 

magazynowych 
1 

Wykształcenie min. średnie, 

umiejętność obsługi pakietu MS Office, 
mile widziana znajomość obsługi 

programów magazynowych, 
wystawianie dokumentów 

magazynowych, umowa o pracę, praca 
na II zmiany (6-22) w Grudziądzu, 
wynagrodzenie brutto w okresie 

próbnym 2900 zł/m-c, następnie 3300 
zł/m-c+ premia uznaniowa do 20%+ 
premia dochodzeniowa, ZFŚŚ(bony 
świąteczne, wczasy pod gruszą). 

OfPr. O 

WARMIŃSKIE ZAKŁADY 

PRZETWÓRSTWA 
OWOCOWO-WARZYWNEGO 

SP. Z O.O. KWIDZYN 
 

Kontakt tel. 503-171-834 od 
8-13 oraz e-mail: 

slawomir.andrzejewski@wzp
ow.com.pl 

Nie wydajemy skierowania 

21/1327 

27.07.21 
Wychowawca 1 

Wykształcenie wyższe (kierunki: 
pedagogika, psychologia, socjologia), 
min. 2 lata doświadczenia, nadzór nad 

młodzieżą w procesie nauczania i 
procesie opiekuńczo-wychowawczym, 

umowa o pracę, praca w ruchu ciągłym 
w placówkach w Grudziądzu, 

wynagrodzenie brutto od  
3120,00 zł/m-c. 

Ofpr.O 

Kujawsko-Pomorska 
Wojewódzka Komenda OHP 

ul. Poznańska 11 
87-100 Toruń 
kontakt tel. 

56-654-70-68 
e-mail: 

kujawsko-
pomoraska@ohp.pl 

 
Nie wydajemy skierowania 

21/1359 

02.08.21 

Nauczyciel 
wspomagający 

1 

Wymagane wykształcenie wyższe 
magisterskie lub licencjat z 

przygotowaniem pedagogicznym, 

kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej w celu współorganizowania  

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 

wynagrodzenie  brutto ustalone w 
oparciu o tabele wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego- 

załącznik do rozp. MEN 

Ofpr.O 

Szkoła Podstawowa Nr 8 w 
Grudziądzu 

Ul. Mikołaja z Ryńska 6 
86-300 Grudziądz 

 
kontakt tel.56-46-226-57 

e-mail: 
sekretariat@sp8.grudziadz.pl 

 

nie wydajemy skierowania 

mailto:kujawsko-pomorska@ohp.pl
mailto:kujawsko-pomorska@ohp.pl
mailto:slawomir.andrzejewski@wzpow.com.pl
mailto:slawomir.andrzejewski@wzpow.com.pl
mailto:kujawsko-pomoraska@ohp.pl
mailto:kujawsko-pomoraska@ohp.pl
mailto:sekretariat@sp8.grudziadz.pl
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3 sierpnia 2021r. 

  

SS TT AA ŻŻ EE ,,   pp oo kk ..   11 00 77   

PP oo śś rr ee dd nn ii kk   rr ee aa ll ii zz uu jj ąą cc yy ::   AA ll ii nn aa   MM ii oo dd uu ss zz ee ww ss kk aa   

  

DATA 
WPŁYWU 

NUMER 
OFERTY 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA PROJEKT KONTAKT 

19.05.21 21/0781 
Operator maszyn 

do obróbki drewna 
5 Chęci do pracy POWER V 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

19.07.21 21/1274 
Specjalista ds. 
rozwoju rynku 

2 

Wymagane wykształcenie 
średnie, obsługa komputera 

oraz znajomość języka 
angielskiego lub rosyjskiego 

komunikatywnie 

FP 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

22.07.21 21/1295 Gospodarz domu 2 Chęci do pracy RPO IV 
Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

23.07.21 21/1298 Pracownik biurowy 1 

Wykształcenie min. średnie, 
obsługa komputera,  

CV+ skierowanie, giełda 

pracy 04.08.21,godz. 13:00 

FP 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

26.07.21 21/1323 Sprzedawca 1 
Wykształcenie min. 

zawodowe, chęci do pracy 
RPO IV 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

27.07.21 21/1325 Woźna oddziałowa 1 
Wykształcenie min. średnie, 

chęci do pracy 
RPO IV 50+ 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

28.07.21 21/1338 Kasjer handlowy 1 

Wykształcenie min. 

zawodowe, chęci do pracy, 
praca w Grucie, sklep 

odzieżowy 

RPO IV 

Powiatowy  

Urząd Pracy 
pok.107 

29.07.21 21/1346 Sprzątaczka 2 
Chęci do pracy, praca w 

Wałdowie 
RPO IV 50+ 

Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

30.07.21 21.1354 
Asystent 

księgowego 
1 

Wykształcenie min. średnie 
ekonomiczne 

RPO IV 
Powiatowy  
Urząd Pracy 

pok.107 

  

DD OO FF II NN AA NN SS OO WW AA NN II EE   DD OO   WW YY NN AA GG RR OO DD ZZ EE ŃŃ   ZZ AA   

ZZ AA TT RR UU DD NN II EE NN II EE   SS KK II EE RR OO WW AA NN EE GG OO   BB EE ZZ RR OO BB OO TT NN EE GG OO ,,   

KK TT ÓÓ RR YY   UU KK OO ŃŃ CC ZZ YY ŁŁ   66 00   RR OO KK   ŻŻ YY CC II AA   

PP oo śś rr ee dd nn ii kk   rr ee aa ll ii zz uu jj ąą cc yy ::   AA ll ee kk ss aa nn dd rr aa   OO tt ww ii nn oo ww ss kk aa   

DATA 
WPŁYWU 

NUMER 
OFERTY 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA KONTAKT 
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SS ZZ KK OO LL EE NN II AA ,,   pp oo kk ..   22 00 33   

DD zz ii aa łł   SS zz kk oo ll ee ńń ::   II zz aa bb ee ll aa   DD uu bb aa nn oo ww ss kk aa ,,     

AA nn nn aa   KK rr uu kk oo ww ss kk aa   

DATA 
WPŁYWU 

TERMIN 
ZAPISÓW 

NAZWA SZKOLENIA 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA PROJEKT KONTAKT 

10.05.21 14.08.21 Szwaczka 40 Chęci do pracy FP 
Powiatowy 
Urząd pracy 

pok. 203 

25.05.21 20.08.21 

Pracownik  

administracyjno- 
biurowy 

10 

 Wymagane wykształcenie 

średnie, powyżej 30 roku 
życia 

RPO 

Powiatowy 

Urząd pracy 
pok. 203 

07.07.21 02.08.21 Cukiernik 5 
Osoby bezrobotne do 30 roku 

życia 
POWER V 

Powiatowy 
Urząd pracy 

pok. 203 

18.06.21 05.08.21 

Obsługa kasy 

fiskalnej z 
minimum 

sanitarnym i 
terminalem 
płatniczym 

10 
 

Osoby bezrobotne powyżej 
30 roku życia 

RPO  
Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.203 

25.06.21 05.08.21 Uprawnienia SEP 10 
Osoby bezrobotne powyżej 

30 roku życia 
RPO 

Powiatowy 

Urząd Pracy 
pok.203 

25.06.21 06.08.21 
Uprawnienia na 

wózki widłowe UDT 
10 

Osoby bezrobotne powyżej 
30 roku życia 

RPO 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.203 

27.07.21 13.08.21 

Prawo jazdy kat. 

D+ uprawnienia na 
przewóz osób 

5 Chęci do pracy FP 

Powiatowy 

Urząd Pracy 
pok.203 

27.07.21 13.08.21 
Motorniczy 
tramwaju 

5 Chęci do pracy FP 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.203 

  

  

PP RR AA CC EE   II NN TT EE RR WW EE NN CC YY JJ NN EE ,,   pp oo kk ..   11 00 77   

PP oo śś rr ee dd nn ii kk   rr ee aa ll ii zz uu jj ąą cc yy ::   AA ll ee kk ss aa nn dd rr aa   OO tt ww ii nn oo ww ss kk aa   

DATA 
WPŁYWU 

NUMER 
OFERTY 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA KONTAKT 

10.05.21 21/0685 Murarz 1 
Chęci do pracy, do 30r.ż., praca w 

terenie 

Powiatowy Urząd Pracy 

(pok.107) 

15.06.21 21/1000 Sprzedawca 1 

Chęci do pracy, praca w Łasinie, II 

zmiany, osoby do 30 roku życia 
 

Powiatowy Urząd Pracy 
pok.107 

18.06.21 21/1034 
Pracownik 
produkcji 

4 
Chęci do pracy, II zmiany, osoby  
do 30 roku życia. Giełda pracy 

10.08.21r godz. 12.30  

Powiatowy Urząd Pracy 
pok.107 

21.07.21 21/1287 
Młodszy 

magazynier 
1 

Chęci do pracy, osoby do 30 roku 
życia 

Powiatowy Urząd Pracy 
pok.107 
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RR OO BB OO TT YY   PP UU BB LL II CC ZZ NN EE ,,   pp oo kk ..   11 00 77   

PP oo śś rr ee dd nn ii kk   rr ee aa ll ii zz uu jj ąą cc yy ::   AA ll ee kk ss aa nn dd rr aa   OO tt ww ii nn oo ww ss kk aa   

DATA 
WPŁYWU 

NUMER 
OFERTY 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA KONTAKT 

    22.06.21 21/1063 
Robotnik 

gospodarczy 
2 

Chęci do pracy, miejsce 
wykonywania teren gminy 

Grudziądz, mile widziane prawo 
jazdy kat .B 

Powiatowy Urząd Pracy 
pok. 107 

  

DD OO PP OO SS AA ŻŻ EE NN II EE   LL UU BB   WW YY PP OO SS AA ŻŻ EE NN II EE     

SS TT AA NN OO WW II SS KK AA   PP RR AA CC YY ,,   pp oo kk ..   11 00 77   

PP oo śś rr ee dd nn ii kk   rr ee aa ll ii zz uu jj ąą cc yy ::   AA nn nn aa   SS zz cc zz ęę ss nn aa   

DATA 
WPŁYWU 

NUMER 
OFERTY 

STANOWISKO 
ILOŚĆ 

MIEJSC 
WYMAGANIA PROJEKT KONTAKT 

25.11.20 20/1529 Fizjoterapeuta 1 

Wykształcenie średnie, 

doświadczenie na w/w 
stanowisku 

RPO IV 

Powiatowy 

Urząd Pracy 
(pok.107) 

01.07.21 21/1107 
Specjalista ds. 

inwestycji 
1 

Wykształcenie min. średnie, mile 
widziana wiedza z zakresu 

przygotowania i realizacji procesu 
inwestycyjnego oraz z zakresu 

prawa budowlanego 

RWB 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.107 

01.07.21 21/1161 Pomoc apteczna 1 
Wykształcenie min. 

zawodowe, do przyuczenia 
FP 

Powiatowy 

Urząd Pracy 
pok.107 

15.07.21 21/1259 Pomoc krawiecka 1 Do przyuczenia RPO IV 

Powiatowy 

Urząd Pracy 
pok.107 

20.07.21 21/1278 
Przedstawiciel 

handlowy 
1 Prawo jazdy kat. B RPO IV 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.107 

26.07.21 21/1309 
Pracownik 
produkcji 

1 Chęci do pracy RPO IV 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.107 

29.07.21 21/1339 Kucharz 1 
Chęci do pracy, mile widziane 

doświadczenie na stanowisku 
FP 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

pok.107 
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IINNFFOORRMMAACCJJEE  

DDLLAA  BBEEZZRROOBBOOTTNNYYCCHH 
 

             Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu zaprasza osoby posiadające ważny paszport,  

ze znajomością języka obcego, specjalistów w konkretnych zawodach, z praktyką, zainteresowane 

podjęciem pracy u pracodawców zagranicznych do zgłoszenia wpisu w komputerowej bazie CV 

kandydatów do pracy za granicą.  

Zgłoszenia w Dziale Usług Rynku Pracy, w pok. 107 na parterze. Oferty 

pracy  aktualizowane są codziennie na stronie internetowej www.grudziadz.praca.gov.pl do godz. 

10:00. Istnieje możliwość bezpłatnej subskrypcji ofert pracy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Grudziądzu na wskazany adres e-mail. Szczegóły na www.grudziadz.praca.gov.pl 

 
Informacje o ofertach pracy w kraju udzielane są przez pośredników pracy w pokoju 107  

pod numerem telefonu (0-56) 64-384-44 . 

Informacje o ofertach pracy subsydiowanej udzielane są przez pośredników pracy   

w pokoju 107: staże- pod numerem telefonu (0-56) 64-384-81, doposażenia- pod 

numerem telefonu (0-56) 64-384-66, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, 

roboty publiczne, dofinansowania- pod numerem telefonu (0-56) 64-384-03. 

Informacje o ofertach pracy za granicą udzielane są przez pośrednika pracy 

w pok. 213 oraz pod numerem telefonu (0-56) 64-384-88. 

Informacje o szkoleniach udzielane są przez specjalistów ds. rozwoju 

zawodowego w pok. 203 oraz pod numerem telefonu (0-56) 64-384-24.   

Informacje o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są przez 

pośredników pracy w pok. 210 oraz pod numerem telefonu (0-56) 64-384-08.   

 

http://www.grudziadz.praca.gov.pl/
http://www.grudziadz.praca.gov.pl/

