
Oferty Pracy 

Powiatowy  Urząd  Pracy w Końskich 
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie 

tel./fax (41) 2604362, 2604363, 2604364 

http://konskie.praca.gov.pl/  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operator maszyn i urządzeń ceramicznych ofpr/19/1552 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym, mile widziana 

doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

Zakres obowiązków: obsługa maszyn produkcyjnych, ustawianie parametrów urządzeń, kontrola procesu produkcyjnego 

 

Elektryk / automatyk ofpr/19/1552 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie elektryczne, uprawnienia SEP do 1 kV, dyspozycyjność do pracy w systemie 3-

zmianowym, mile widziane wykształcenie wyższe elektryczne, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku 

Zakres obowiązków: nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym, diagnozowanie 

awarii i ich usuwanie 

 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Mechaniczna 1, 26-200 Końskie 

Nazwa firmy: Ceramika KOŃSKIE Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 5, 26-200 Końskie 

Kontakt: Marta Banasik tel. 532465348, e-mail: praca@ceramikakonskie.pl               Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elektryk ofpr/19/1561 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe elektryczne, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV, mile widziane wykształcenie 

średnie elektryczne 

Zakres obowiązków: budowa i montaż urządzeń energetycznych i elektrycznych 

Nazwa firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno - Pomiarowe oraz Nadzór i Projektowanie  

Dębowski Marek, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie 

Kontakt: Dębowski Marek tel. 604585153                                                                     Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pracownik budowlany - systemy uszczelniające ofpr/19/1570 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B 

Zakres obowiązków: montaż taśm uszczelniających, układanie izolacji przeciwwodnych;  

Praca w delegacji na terenie Polski, pracodawca zapewnia: ubranie robocze, środki ochrony osobistej, zakwaterowanie, 

posiłek (1 dziennie), niezbędne narzędzia, dojazd do pracy 

Nazwa firmy: FORBUILD S.A., ul. Górna 2a, 26-200 Końskie, tel. 413751347, e-mail: forbuild@forbuild.eu  

                                                                                                                                        Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Projektant - konstruktor ofpr/19/1578 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi programu Solid Works / AUTOCAD, umiejętność czytania 

rysunku technicznego, mile widziane wykształcenie wyższe, mile widziana znajomość języka angielskiego, mile widziane 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: bardzo dobra znajomość programu SOLIDWORKS/ AUTOCAD, umiejętność czytania rysunku 

technicznego, umiejętność efektywnej i sprawnej organizacji pracy, tworzenie/zarządzanie dokumentacją techniczno-

materiałową 

Nazwa firmy: PDC MEDIA Sp. z o.o., ul. Górna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Piotr Pietrusiewicz tel. 502646233, e-mail: p.pietrusiewicz@pdcmedia.com Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operator maszyn i urządzeń ceramicznych ofpr/19/1581 Liczba miejsc: 5 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie  

Zakres obowiązków: prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń ceramicznych, kontrola i utrzymywanie parametrów 

zgodnie z dokumentacją techniczną, dbałość o porządek na stanowisku pracy 

Miejsce wykonywania pracy: Kopaniny, 26-200 Kopaniny 

Nazwa firmy: Ceramika Gres S. A., ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Anna Obara tel. 413901149, e-mail: praca@nowa-gala.com.pl                     Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pracownik stacji paliw ofpr/19/1582 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe  

Zakres obowiązków: tankowanie samochodów, obsługa myjni samochodowej 

Nazwa firmy: PPHU Stacja Paliw PRASMET S.j. Ryszard Żyszczyński i Wspólnicy  

ul. Warszawska 49 A, 26-200 Końskie 

Kontakt: Ryszard Żyszczyński tel. 603380812                                                              Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kierownik sklepu ofpr/19/1588 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w handlu 

Zakres obowiązków: prowadzenie sklepu na zasadzie własnej działalności gospodarczej (franczyza) 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Łazienna 13, 26-200 Końskie 

Nazwa firmy: ŻABKA POLSKA Sp. z o.o., pl. WŁADYSŁAWA ANDERSA 7, 61-894 POZNAŃ 

Kontakt: Daniel Suwała tel. 504467125, e-mail: suwala.daniel@zabka.pl                    Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operator - dział krojowni ofpr/19/1589 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność w wykonywaniu zadań, mile 

widziane wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w branży odzieżowej, możliwość przyuczenia do pracy na 

krojowni 

Zakres obowiązków: praca na krojowni, obsługa noża taśmowego i pionowego, obsługa cuttera, obsługa lagowarki, 

obsługa hafciarki, obsługa termoprasy 

Nazwa firmy: VIS Production Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 3, 26-200 Końskie 

Kontakt: Dominika Sota tel. 693505506                                                                        Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pracownik gospodarczy ofpr/19/1590 Liczba miejsc: 2, w tym dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności - 2 

Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: pracownik gospodarczy 

Miejsce wykonywania pracy: Kopaniny 

Nazwa firmy: ABA - Service Sp. z o.o., ul. Żuków 35B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kontakt: Jerzy Kowalski tel. 509334390                                                                        Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stolarz ofpr/19/1593 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość 

obsługi maszyn stolarskich 

Zakres obowiązków: stolarz 

 

Pracownik fizyczny - montażysta ofpr/19/1593 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość 

obsługi maszyn stolarskich 

Zakres obowiązków: pracownik fizyczny - montażysta 

 

Miejsce wykonywania pracy: Stąporków 

Kontakt: Oferta pracy nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy, przeznaczona dla osób 

zarejestrowanych w PUP w Końskich. Szczegółowe informacje u Doradców klienta    Data aktualności: 30.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Magazynier – sprzedawca ofpr/20/0004 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, uprawnienia obsługi wózka widłowego, mile widziana 

znajomość branży budowlanej 

Zakres obowiązków: obsługa magazynu, przyjęcie i wydanie towaru z magazynu, kontakt z klientem 

Nazwa firmy: Skład Materiałów Budowlanych DOMAT Tomasz Stępień, ul. Kielecka 3, 26-200 Końskie 

Kontakt: Edyta Nowak tel. 413751874, 413751875, e-mail: domatksiegowosc@wp.pl    Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sprzątaczka ofpr/20/0005 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, sumienność, uczciwość 

Zakres obowiązków: prace porządkowe w domu 

Nazwa firmy: Krzysztof Kuleta EL GRAND Usługi Ogólnobudowlane, Podlesie 5D, 26-230 Podlesie 

Kontakt: Krzysztof Kuleta tel. 607942863                                                                     Data aktualności: 30.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Laborant ofpr/20/0006 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe techniczne bądź doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

Zakres obowiązków: kontrola procesu technologicznego w zakresie produkcji mas, granulatów, syropów i impregnatu 

wg. ustalonych procedur; prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą, próbami, procesem i jej archiwizację 

Nazwa firmy: Ceramika NOWA GALA S. A., ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Anna Obara tel. 413901149, e-mail: praca@nowa-gala.com.pl                      Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Laborant ofpr/20/0009 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe techniczne bądź doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

Zakres obowiązków: kontrola procesu technologicznego w zakresie produkcji mas, granulatów, syropów i impregnatu 

wg. ustalonych procedur; prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą, próbami, procesem i jej archiwizację 

Miejsce wykonywania pracy: Kopaniny, 26-200 Kopaniny 

Nazwa firmy: Ceramika Gres S. A., ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Anna Obara tel. 413901149, e-mail: praca@nowa-gala.com.pl                      Data aktualności: 31.01.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kierowca taxi ofpr/20/0014 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, znajomość topografii miasta 

Zakres obowiązków: transport osobowy na terenie miasta 

Nazwa firmy: Taxi osobowe Ireneusz Łapka, Koczwara 16, 26-200 Koczwara 

Kontakt: Ireneusz Łapka tel. 608737304                                                                      Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kierowca ciągnika siodłowego ofpr/20/0016 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. C + E, świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy, 

karta kierowcy, mile widziane doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: transport krajowy i międzynarodowy 

Nazwa firmy: Zakład Handlu i Usług Józef Skrobisz, ul. Przedborska 20, 26-234 Mnin 

Kontakt: Józef Skrobisz tel. 602226026, e-mail: biuro@skrobisz.com.pl                     Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Magazynier operator wózka widłowego ofpr/20/0018 Liczba miejsc: 1, w tym dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności – 1  

Wymagania: wykształcenie podstawowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mile widziane uprawnienia obsługi 

wózka widłowego, w przypadku braku uprawnień na obsługę wózka widłowego jest możliwość przeszkolenia 

Zakres obowiązków: obsługa magazynu, obsługa wózka widłowego 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

Nazwa firmy: ABA - Service Sp. z o.o., ul. Żuków 35B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kontakt: Jerzy Kowalski tel. 509334390                                                                        Data aktualności: 09.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formierz-odlewnik ofpr/20/0019 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: formowanie odlewów w formach piaskowych, zalewanie form piaskowych, odlewanie w formach 

metalowych 

Nazwa firmy: Metal-Handel Sp. j. Jacek Galas i Piotr Galas, ul. Wjazdowa 33, 26-200 Końskie 

Kontakt: Bartłomiej Galas tel. 795519332, e-mail: bartek@metalhandel.pl                  Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pracownik biurowy ofpr/20/0020 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość branży elektrycznej, mile widziane wykształcenie wyższe 

Zakres obowiązków: przygotowywanie ofert, prowadzenie dokumentacji budowlanej 

Nazwa firmy: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno - Pomiarowe oraz Nadzór i Projektowanie  

Dębowski Marek, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie 

Kontakt: Dębowski Marek tel. 604585153                                                                     Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Piekarz ofpr/20/0021 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe o kierunku piekarz, 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane 

wykształcenie średnie kierunkowe 

Zakres obowiązków: wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa, dzielenie ciast na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu 

uformowanych kęsów, wypiekanie rozrośniętych kęsów, obsługiwanie maszyn i urządzeń w które wyposażona jest 

piekarnia, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Zielona 1, 26-200 Końskie 

Nazwa firmy: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Marsz. Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie 

Kontakt: Anna Sójka tel. 505111610                                                                             Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fryzjer ofpr/20/0023 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, 1 rok doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: strzyżenie męskie, damskie, balejaż, modelowanie, farbowanie 

Nazwa firmy: Usługi Fryzjerskie ŻANETA, ul. Łazienna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Beata Górecka tel. 695193505                                                                       Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Robotnik magazynowy – chemik ofpr/20/0024 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: naważanie chemii do produkcji 

 

Operator produkcji mokrej ofpr/20/0024 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego 

Zakres obowiązków: operator produkcji mokrej 

 

Nazwa firmy: Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Fidor 

Kontakt: Beata Górecka tel. 695193505                                                                       Data aktualności: 31.03.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specjalista do spraw sprzedaży ofpr/20/0025 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, obsługa komputera, znajomość programu SYMFONIA, biegła znajomość języka 

angielskiego, biegła znajomość języka niemieckiego, mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale sprzedaży 

Zakres obowiązków: obsługa kontrahentów zagranicznych, wystawianie dokumentów sprzedażowych, korespondencja 

Nazwa firmy: CERAMIKA COLOR Sp. z o.o., Kopaniny 11b, 26-200 Kopaniny 

Kontakt: Agnieszka Madej tel. 600976506, e-mail: a.madej@ceramikacolor.pl            Data aktualności: 31.03.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tokarz / frezer ofpr/20/0027 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe o kierunku tokarz lub frezer, 10 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze 

tokarek, frezarek, mile widziany kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 

Zakres obowiązków: obsługa tokarek, frezarek konwencjonalnych oraz tokarek i frezarek sterowanych numerycznie 

(CNC) 

Nazwa firmy: Ewa Cecka ZPUH TEROL BIS, ul. Sportowa 11, 26-200 Końskie 

Kontakt: Ewa Cecka tel. 506160601                                                                             Data aktualności: 31.03.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operator prasy mimośrodowej  ofpr/20/0029 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, umiejętność obsługi prasy mimośrodowej, mile widziane doświadczenie 

zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa pras, ustawianie maszyny 

Nazwa firmy: ZPUH Henryk Kuzdak, ul. Górna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Henryk Kuzdak tel. 516133230                                                                       Data aktualności: 29.02.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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