
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/  

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

Magazynier ofpr/20/1229 Liczba miejsc: 1, w tym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uprawnienia obsługi wózka 

jezdniowego elektrycznego 

Zakres obowiązków: załadunek, rozładunek, pakowanie 

Nazwa firmy: MASMAK Kateryna Piasecka, Grabków 1, 26-200 Grabków 

Kontakt: Mateusz Piasecki tel. 786230224                                                                   Data aktualności: 31.03.2021 

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

Księgowy ofpr/20/1252 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie średnie, obsługa komputera MS Office, 1 rok doświadczenia zawodowe, zaangażowanie i 

dobra organizacja pracy 

Zakres obowiązków: rejestrowanie i dekretowanie dokumentów księgowych; sporządzanie raportów JPK; sporządzanie 

list płac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej; przygotowywanie bieżących dokumentów księgowo-kadrowych 

Nazwa firmy: " BIURO RACHUNKOWE VIP S.C. Renata Kieszek Adrian Kieszek, ul. Wjazdowa 32, 26-200 Końskie 

Kontakt: Adrian Kieszek tel. 692438179, e-mail: biurorachunkowevip@gmail.com      Data aktualności: 31.03.2021 

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

Operator prasy ofpr/20/1279 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, umiejętność obsługi maszyn do obróbki metali, umiejętność ustawiania 

wykrojników 

Zakres obowiązków: ustawianie wykrojników, obsługa prasy 

Nazwa firmy: PW Zakład Produkcji Wyrobów Przemysłowych i Elektrycznych J. M. Z. A. KARBOWNIK - Spółka Jawna 

ul. Marsz. Piłsudskiego 103, 26-200 Końskie 

Kontakt: Julian Karbownik tel. 413723154                                                                    Data aktualności: 31.03.2021 

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

Kierowca kat C+E ofpr/20/1308 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C + E 

Zakres obowiązków: kierowca w transporcie międzynarodowym, kółka na Węgry 

Nazwa firmy: FHU DAF - TRANS Konrad Chwaściński  

ul. Kościuszki 26, 26-230 Radoszyce, tel. 509-135-797                                                 Data aktualności: 31.03.2021 

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

Monter do składania zabudów ofpr/20/1312 Liczba miejsc: 5 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia 

Zakres obowiązków: montaż zabudów samochodowych na hali produkcyjnej, możliwość przyuczenia 

Nazwa firmy: TENSA AUTOMOTIVE Sp. z o.o., ul. Stanisława Staszica 5, 26-220 Stąporków 

Kontakt: Mariusz Strużyk tel. 412606606                                                                      Data aktualności: 15.03.2021 

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

Kierowca samochodu ciężarowego ofpr/21/0005 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C + E, kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy C+E 

Zakres obowiązków: transport prefabrykatów betonowych, teren całej Polski 

Nazwa firmy: BETONIARNIA RADOSZYCE Sp. z o.o., ul. Konecka 76, 26-230 Radoszyce 

Kontakt: Hubert Zymek tel. 501421585, e-mail: biuro@betoniarniaradoszyce.pl         Data aktualności: 30.06.2021 

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

Ślusarz - spawacz ofpr/21/0007 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi maszyn: prasa, gilotyna, wiertarka, umiejętność spawania, 

mile widziane 6 miesięcy doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: obsługa maszyn: prasa, gilotyna, wiertarka 

Nazwa firmy: Usługi Remontowe w Ciepłownictwie Andrzej Lesiak, Kopaniny 11 G, 26-200 Kopaniny 

Kontakt: Andrzej Lesiak tel. 606218604                                                                        Data aktualności: 15.03.2021 

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

Formierz odlewnik ofpr/21/0008 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: Formowanie odlewów w formach piaskowych, zalewnie ciekłym metalem 

Nazwa firmy: METAL-HANDEL SP.J. Jacek Galas i Piotr Galas, ul. Wjazdowa 33, 26-200 Końskie tel. 413727970 

                                                                                                                                        Data aktualności: 15.03.2021 

http://konskie.praca.gov.pl/
mailto:biurorachunkowevip@gmail.com
mailto:biuro@betoniarniaradoszyce.pl


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

Kierowca samochodu ciężarowego ofpr/21/0011 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. C, Obsługa żurawi samojezdnych oraz przenośnych i 

przewoźnych lub podestów ruchomych przejezdnych 

Zakres obowiązków: kierowca samochodu ciężarowego, obsługa podnośnika lub żurawia samochodowego; praca na 

terenie powiatu koneckiego 

Nazwa firmy: Andrzej Karasiński F.H.U. „Transport Dźwigowy", ul. Ogrodowa 10, 26-230 Radoszyce 

Kontakt: Andrzej Karasiński tel. 603061179, 413723708                                              Data aktualności: 15.03.2021 

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

Operator wózka widłowego – oferta pracy skierowana do osób niepełnosprawnych ofpr/21/0030 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy (możliwość 

skierowania przez pracodawcę na kurs operatora wózków widłowych) 

Zakres obowiązków: proste prace magazynowe 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

Nazwa firmy: ABA sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki ul. Żuków 35B 

Kontakt: Jerzy Kowalski tel. 509334390                                                                        Data aktualności: 15.03.2021 

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

Ślusarz ofpr/21/0040 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, obsługa maszyn ślusarskich tokarka, frezarka, szlifierka, mile widziane 

doświadczenie zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa w/w maszyn ślusarskich, praca przy produkcji narzędzi ogrodniczych 

 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC ofpr/21/0040 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, mile widziane doświadczenie 

zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 

 

Pracownik produkcji ofpr/21/0040 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, praca przy produkcji narzędzi ogrodniczych 

Zakres obowiązków: praca przy produkcji narzędzi ogrodniczych 

 

Nazwa firmy: ZPHU Zofia Owczarek, Nowy Kazanów ul. Konecka 36 

Kontakt: Zofia Owczarek tel. 512170937                                                                      Data aktualności: 15.03.2021 

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

Wytapiacz ofpr/21/0041 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP – energetyczne II grupa – piece o mocy ponad 50 KV. 

Zakres obowiązków: prowadzenie procesu wytopu żeliwa w żeliwiaku 

Nazwa firmy: Koneckie Zakłady Odlewnicze, ul. 1-go Maja 57, 26-200 Końskie 

Kontakt: Ziębaczewski Łukasz tel. 50167722871                                                         Data aktualności: 31.03.2021 

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

Dozorca ofpr/21/0043 Liczba miejsc: 1, w tym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: nadzór nad mieniem firmy, praca w soboty i niedziele 

Nazwa firmy: TENSA AUTOMOTIVE sp. z o.o., ul. Staszica 5, 26 – 220 Stąporków 

Kontakt: Mariusz Strużyk tel. 604717775                                                                      Data aktualności: 31.03.2021 

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

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych ofpr/21/0044 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe 

Zakres obowiązków: obsługa maszyn i urządzeń odlewniczych, mieszarki masy, DISAMATIC 

Miejsce wykonywania pracy: Korytków 100, 26 – 225 Gowarczów 

Nazwa firmy: Odlewnia Żeliwa WINCENTÓW, Wincentów 19  

Kontakt: Beata Orzechowska tel. 413720787                                                               Data aktualności: 31.03.2021 

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

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast - food ofpr/21/0052 Liczba miejsc: 2  

Wymagania: wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, mile widziane doświadczenie zawodowe w małej gastronomi. 

Zakres obowiązków: przygotowywanie hot – dogów, hamburgerów, kebabów 

Nazwa firmy: Sklep Spożywczy Piotr Głąb, ul. Pocztowa 2, 26-200 Końskie 

Kontakt: Piotr Głąb tel. 785618970                                                                               Data aktualności: 01.06.2021 

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

 

 



Specjalista do spraw sprzedaży eksportowej ofpr/21/0054 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie średnie, obsługa komputera SYMFONIA, MS OFFICE, zaawansowana znajomość języka 

niemieckiego w mowie i piśmie 

Zakres obowiązków: Obsługa klientów zagranicznych (poprzez email, telefon), przygotowywanie dokumentów 

sprzedażowych, obsługa komputera 

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

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

Kontakt: Banasik Marta tel. 532465348, e-mail: praca@ceramikakonskie.pl               Data aktualności: 31.03.2021 

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

Operator koparki jednonaczyniowej ofpr/21/0091 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, prawo jazdy kat. B+E, 1 

rok doświadczenia zawodowego, mile widziane wykształcenie średnie 

Zakres obowiązków: praca na minikoparce, dojazd do klienta, dojazd na budowę 

Miejsce wykonywania pracy: praca na terenie powiatu koneckiego oraz całego kraju 

Nazwa firmy: ZUH PRO-MAR Marcin Ptak, ul. Marsz. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie 

Kontakt: Marcin Ptak tel. 602796668, e-mail: biuro@pro-mar.pl                                   Data aktualności: 30.06.2021 

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

Robotnik gospodarczy ofpr/21/0114 Liczba miejsc: 1 

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu 

Wymagania: wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, praca w zespole, prawo jazdy kat. B 

Zakres obowiązków: Utylizacja odpadów, palenie w piecu CO, koszenie trawy 

 

Elektromechanik maszyn i urządzeń przemysłowych ofpr/21/0114 Liczba miejsc: 1  

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu 

Wymagania: wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, praca w zespole, uprawnienia eksploatacji urządzeń SEP do 

1 KV, mile widziane prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe 1 rok 

Zakres obowiązków: Utrzymanie ruchu 

 

Nazwa firmy: CHRIST sp. z o. o, Hucisko ul. Kielecka 7 

Kontakt: Młodawski Adam tel. 504066355                                                                    Data aktualności: 31.03.2021 

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

Sprzedawca - kierowca ofpr/21/0127 Liczba miejsc: 2 (możliwość zakwaterowania)   

Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej 

Zakres obowiązków: Załadunek pieczywa na specjalistyczny samochód, sprzedaż pieczywa na targu, sprzątanie 

samochodu, rozliczanie towaru i utargu dziennego 

Miejsce wykonywania pracy: Sprzedaż pieczywa na targach na terenie województwa świętokrzyskiego 

 

Piekarz ofpr/21/0127 Liczba miejsc: 2 praca w godz. 16 – 24 (możliwość przyuczenia do zawodu, możliwość 

zakwaterowania)   

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność oceny rozrostu ciasta oraz procesu wypieku 

Zakres obowiązków: Odpowiednie formowanie kęsów ciasta co do wagi i kształtu, odpiekanie w piecu wsadowym 

 

Nazwa firmy: Piekarnia GROCHLEB Janusz Grochowski, 26-212 Kozów, Kozów 43A 

Kontakt: Janusz Grochowski tel. 605331710                                                                Data aktualności: 31.03.2021 

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

Kontrola zalewarki ofpr/21/0130 Liczba miejsc: 1 (praca na umowę zlecenie)    

Wymagania: wykształcenie podstawowe, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań 

Zakres obowiązków: Pomiar co godzinę temperatury żeliwa w zalewarce, praca w soboty, niedziele i święta 

Nazwa firmy: Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., ul. 1-go Maja 57, 26-200 Końskie 

Kontakt: Ziębaczewski Łukasz tel. 501677271, e-mail: lukasz.ziebaczewski@kzo.pl  Data aktualności: 11.03.2021 

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

Monter palet – pracownik fizyczny ofpr/21/0133 Liczba miejsc: 3 (możliwość przyuczenia do zawodu)   

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: Praca w tartaku przy obróbce drewna 

 

Pilarz ofpr/21/0133 Liczba miejsc: 2 (możliwość przyuczenia do zawodu)   

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: Praca w tartaku przy obróbce drewna 

 

Nazwa firmy: FHPU JAN-DREW, 26-234 Mnin ul. Kościelna 40 A 

Kontakt: Kabała Krzysztof tel. 503628202                                                                    Data aktualności: 31.03.2021 

mailto:praca@ceramikakonskie.pl
mailto:biuro@pro-mar.pl
mailto:lukasz.ziebaczewski@kzo.pl


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

Magazynier ofpr/21/0141 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań 

Zakres obowiązków: przyjmowanie i wydawanie towaru, odbiór jakościowy i ilościowy towarów, dbanie o właściwe 

warunki przechowywania, monitorowanie zapasów magazynowych, prowadzenie dokumentacji 

Nazwa firmy: TENSA AUTOMOTIVE sp. z o.o., ul. Staszica 5, 26 – 220 Stąporków 

Kontakt: Mariusz Strużyk tel. 604717775                                                                      Data aktualności: 31.05.2021 

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

Wypiekacz wafli ofpr/21/0142 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie podstawowe, mile widziana książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

Zakres obowiązków: przygotowanie masy i wypiek wafli 

Nazwa firmy: FHU Mirmat Mirosław Ludwikowski, Wincentów 20 D, 26-200 Wincentów 

Kontakt: Mirosław Ludwikowski tel. 606395115                                                            Data aktualności: 31.03.2021 

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

Inspektor ds. płac ofpr/21/0161 Liczba miejsc: 1  

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość przepisów prawa pracy, 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: naliczanie wynagrodzeń pracowników, obsługa programu Płatnik 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

Kontakt: Oferta pracy nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy, przeznaczona dla osób 
zarejestrowanych w PUP w Końskich. Szczegółowe informacje u Doradców klienta    Data aktualności: 31.03.2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obserwator wieży przeciwpożarowej ofpr/21/0164 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: Dyżur na obserwacyjnej wieży przeciwpożarowej. Obserwacja terenów leśnych pod kątem 

wykrywania pożarów lasu. Czas dyżurowania w godzinach od 9 do 19 w dniach zagrożenia pożarowego (wysokie 

temperatury, niska wilgotność) - również w soboty i niedziele. Wysokość wieży obserwacyjnej 35 m. (praca na wysokości) 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wesoła, 26-220 Wielka Wieś 

Nazwa firmy: Zakład Usług Leśnych Janusz Nowak, ul. Armii Krajowej 8 m. 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

Kontakt: Janusz Nowak tel. 513180533                                                                        Data aktualności: 21.03.2021 

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

Pracownik Obsługi Klienta - Kasjer sprzedawca ofpr/21/0189 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, znajomość obsługi komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność 

pracy w zespole 

Zakres obowiązków: obsługa klienta, przyjmowanie dostaw towarów i paliw, szkolenia 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STACJA PALIW Robert Sielezin, ul. Kielecka 7, 26-200 Końskie 

Kontakt: Robert Sielezin tel. 695355318, e-mail: stacjapaliwrs@vp.pl                         Data aktualności: 31.03.2021 

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

Księgowy ofpr/21/0191 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zasad rachunkowości i podatkowych, znajomość obsługi komputera, 

znajomość programu Płatnik, znajomość systemów księgowych, 2 lata doświadczenia zawodowego 

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, sporządzanie deklaracji ZUS w programie Płatnik, 

prowadzenie zapisów księgowych w księgach handlowych i KPiR, uzgadnianie i analiza kont oraz kontrola rozrachunków, 

udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz roku, 

Nazwa firmy: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2a, 26-200 Końskie 

Kontakt: Agnieszka Gontek tel. 412604659, e-mail: a_gontek@kswp.org.pl                Data aktualności: 15.03.2021 

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

Specjalista ds. planowania i rozliczania produkcji oraz kontroli jakości ofpr/21/0195 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe, wymagane doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu produkcji, wymagana 

znajomość procedur ISO, BRC, HACCP, IFS, analityczne myślenie, dobra organizacja pracy, dokładność 

Zakres obowiązków: udział w procesie planowania i rozliczania produkcji, nadzór nad cyklem produkcyjnym, kontrola 

przepływu i zużycia materiałów, kontrola jakości produktu końcowego, 

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wjazdowa 47, 26-200 Końskie 

Nazwa firmy: "FOL-PACK" PRODUCENT OPAKOWAŃ" Sp. z o.o., ul. Leśna 91, 26-200 Końskie 

Kontakt: Marta Lewandowska tel. 413729660, e-mail: rekrutacja@fol-pack.com.pl  

Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą CV                                    Data aktualności: 31.03.2021 

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

 

 

 

 

 

mailto:stacjapaliwrs@vp.pl
mailto:a_gontek@kswp.org.pl
mailto:rekrutacja@fol-pack.com.pl


Szlifierz odlewów ofpr/21/0197 Liczba miejsc: 2, w tym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, 1 rok doświadczenia zawodowego, mile widzialne uprawnienia obsługi wózka 

widłowego/jezdniowego 

Zakres obowiązków: obsługa szlifierki stacjonarnej i kątowej, oczyszczanie odlewów stalowych 

Nazwa firmy: Zakład Odlewniczo - Mechaniczny Barbara Mucha, ul. Górna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Barbara Mucha tel. 413751478                                                                       Data aktualności: 31.03.2021 

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

Pomocnik budowlany  ofpr/21/0202 Liczba miejsc: 3 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, znajomość branży budowlanej 

Zakres obowiązków: prace ogólnobudowlane;  

Praca w Pomorzanach oraz na terenie Końskich 

Nazwa firmy: Sklep Internetowy KOM-HEL Daniel Ziółkowski, ul. 1 Maja 35 m. 37, 26-200 Końskie 

Kontakt: Daniel Ziółkowski tel. 601385785                                                                   Data aktualności: 31.03.2021 

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

Operator linii produkcyjnych ofpr/21/0205 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: obsługa linii produkcyjnej 

Nazwa firmy: Eubridge Sp. z o.o., ul. Hucisko 1, 26-400 Przysucha  

Kontakt: Agata Bauman tel. 486751888, e-mail: asystent@flexa.pl                             Data aktualności: 30.04.2021 

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

Kierowca samochodu ciężarowego ofpr/21/0207 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, prawo jazdy C + E 

Zakres obowiązków: transport towarów w ruchu krajowym od poniedziałku do piątku 

Nazwa firmy: Jacek Pękacz P.P.H.U., ul. Piaskowa 8, 26-230 Radoszyce 

Kontakt: Jacek Pękacz tel. 888555842                                                                         Data aktualności: 31.03.2021 

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

Operator mieszarki ofpr/21/0216 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: operator mieszarki - pracownik do przyuczenia 

 

Pracownik niewykwalifikowany ofpr/21/0216 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie podstawowe 

Zakres obowiązków: prace pomocnicze 

 

Nazwa firmy: Zakład Betoniarski Prefabrykatów Budowlanych s.c., Wojtaszewski Wiktor, Kornecki Jarosław 

ul. Górna 1, 26-200 Końskie 

Kontakt: Michał Wojtaszewski tel. 663259243                                                              Data aktualności: 31.03.2021 

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

Pracownik budowlany ofpr/21/0217 Liczba miejsc: 2 

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

Zakres obowiązków: montaż taśm uszczelniających, układanie izolacji przeciwwodnych, wykonywanie iniekcji, naprawa 

betonu;  

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

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

Nazwa firmy: FORBUILD S.A., ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 

Kontakt: tel. 781812607, e-mail: t.turalski@forbuild.eu                                                Data aktualności: 31.03.2021 

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

Ślusarz - mechanik maszyn ofpr/21/0218 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, mile widziane doświadczenie 

zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie 

Zakres obowiązków: prace ślusarskie, naprawa maszyn i konserwacja 

Nazwa firmy: Koneckie Zakłady Odlewnicze S. A., ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie 

Kontakt: Łukasz Ziębaczewski tel. 501677271, e-mail: lukasz.ziebaczewski@kzo.pl   Data aktualności: 31.03.2021 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Doradca klienta biznesowego ofpr/21/0223 Liczba miejsc: 1 

Wymagania: wykształcenie wyższe (jeden z kierunków: ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie lub prawo), 

minimum 2 letnie doświadczenie jako doradca klienta biznesowego; znajomość rynku finansowego w Polsce w tym 

szczególnie rynku lokalnego, umiejętność identyfikowania potrzeb i oczekiwań Klientów, prawo jazdy kat. B, wysoka 

kultura osobista, komunikatywność, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów ze środków Funduszy Unijnych 

Zakres obowiązków: przeprowadzanie wstępnej analizy wniosków pożyczkowych, ocena zdolności kredytowej Klientów 

oraz proponowanych zabezpieczeń prawnych, budowanie portfela Klientów oraz jego systematyczny rozwój, inicjowanie i 

kształtowanie długotrwałych relacji z Klientami, pełna obsługa Klientów związana z serwisem produktów firmy, 

monitorowanie inwestycji, profesjonalne doradztwo w zakresie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych dla firm i start 

upów w ramach ofert KSWP oraz przygotowanie związanych z tym dokumentacji 

Nazwa firmy: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2a, 26-200 Końskie 

Kontakt: Agnieszka Gontek tel. 412604659, e-mail: a_gontek@kswp.org.pl                Data aktualności: 15.03.2021 

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

Konserwator instalacji gazów medycznych ofpr/21/0229 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe techniczne, 5 lat stażu pracy ogółem 

Zakres obowiązków: obsługa instalacji gazów medycznych 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

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

zarejestrowanych w PUP w Końskich. Szczegółowe informacje u Doradców klienta    Data aktualności: 15.03.2021 

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

Pracownik obsługi miksokreta ofpr/21/0230 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie podstawowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia do zawodu; w 

przypadku pracy w delegacji pracodawca zapewnia zakwaterowanie 

Zakres obowiązków: obsługa miksokreta, wylewanie i rozprowadzanie zaprawy betonowej, przygotowywanie zaprawy  

Praca na terenie powiatu koneckiego 

Nazwa firmy: Mariusz Sadkowski Usługi Budowlane, Hucisko 32, 26-242 Hucisko 

Kontakt: Mariusz Sadkowski tel. 605056625                                                                 Data aktualności: 31.03.2021 

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

Elektryk / automatyk ofpr/21/0234 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie średnie branżowe, umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów, mile 

widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane wykształcenie wyższe, mile widziane uprawnienia Sep do 1 kV 

Zakres obowiązków: utrzymanie sprawności instalacji maszyn i urządzeń 

Nazwa firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich, ul. Zielona 11, 26-200 Końskie 

Kontakt: Rafał Myszkowski tel. 413751333 wew. 245                                                   Data aktualności: 31.03.2021 

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

Betoniarz-zbrojarz ofpr/21/0241 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe 

Zakres obowiązków: wykonywanie elementów betonowych, zbrojeń 

 

Spawacz ofpr/21/0241 Liczba miejsc: 2 

Wymagania: wykształcenie zawodowe, uprawnienia do spawania metodą MAG, umiejętność spawania metodą MAG 

Zakres obowiązków: spawanie oraz cięcie metali, spawanie zbrojeń 

 

Nazwa firmy: BETONIARNIA RADOSZYCE Sp. z o.o., ul. Konecka 76, 26-230 Radoszyce 

Kontakt: Hubert Zymek tel. 501421585, e-mail: biuro@betoniarniaradoszyce.pl         Data aktualności: 01.06.2021 

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

Operator wózka widłowego ofpr/21/0258 Liczba miejsc: 1, w tym dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności: 1  

Wymagania: wykształcenie podstawowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pracodawca przeszkoli pracownika z 

obsługi wózków widłowych 

Zakres obowiązków: proste prace magazynowe, obsługa wózka widłowego 

Pracownik gospodarczy ofpr/21/0258 Liczba miejsc: 1, w tym dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności: 1  

Wymagania: wykształcenie podstawowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Zakres obowiązków: proste prace magazynowe 

 

Miejsce wykonywania pracy: Końskie 

Nazwa firmy: ABA sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki ul. Żuków 35B 

Kontakt: Jerzy Kowalski tel. 509334390                                                                        Data aktualności: 25.03.2021 

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