Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
ul. Saperów 24
82-300 Elbląg
tel. 55 237-67-00

DATA: 15.01.2020 r.
DO: według rozdzielnika

NR: CAZPPZ.061.3.2020.MW

DOTYCZY: Oferty pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oferty ogólnodostępne
Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na
stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl
Oferty pracy w branży:
❖ BUDOWLANEJ: dekarz – blacharz, dociepleniowiec, pracownik budowlany – wykończenia mieszkań,
pracownik ogólnobudowlany, malarz budowlany, płytkarz.
❖ STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, stolarz, stolarz mebli tapicerowanych, szlifierz frontów meblowych.
❖ KIEROWCY, OPERATORZY MASZYN: operator koparko ładowarki, kierowca kat. C+E, kierowca
samochodu ciężarowego.
❖ MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: technolog spawalnik, elektryk, technik elektronik/ technik
mechatronik, frezer CNC, inżynier programista, lakiernik samochodowy, mechanik maszyn i urządzeń,
spawacz MIG/MAG/TIG, spawacz TIG 141, ślusarz, ślusarz / spawacz, tokarz / frezer CNC.
❖ USŁUGOWEJ: doradca stałego klienta, pracownik sali zabaw, szwaczka, krawcowa/ krojczy, piekarz –
cukiernik, fryzjer damsko – męski, opiekun.
❖ SPECJALIŚCI: asystent ambulatorium z izbą chorych, fizjoterapeuta, podinspektor ds. gospodarki
przestrzennej i geodezji, referent ds. finansowych, strażnik działy ochrony, zarządca nieruchomości.
❖ INNE: pracownik prac prostych, sprzątacz/ka.
Oferty pracy z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami:
Pracownik sprzątający, pracownik terenu zewnętrznego, sprzątaczka biurowa.
Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu:
Fryzjer, sprzedawca, ekspedientka, sprzedawca – zaopatrzeniowiec, przedstawiciel handlowy-sprzedawca,
kierowca-serwisant, kelner – barman, operator wiertarki, kierowca – pracownik budowlany, serwisantkierowca, elektromechanik, malarz – szpachlarz – monter, agent ds. nieruchomości, szwaczka, ślusarz,
monter – ślusarz, pracownik produkcji, młodszy kucharz, pracownik produkcji.
Oferta dla osób zarejestrowanych z niepełnosprawnościami w PUP w Elblągu:
Operator monitoringu – pracownik działu produkcji.
STAŻ z RPO dla osób powyżej 30 roku życia:
Pracownik gospodarczy.
Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl
na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl. Osoby zainteresowane pracą
za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES:
www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP
Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA NA SPOTKANIE:
Firma CLAR SYSTEM S.A zatrudni pracowników terenów zewnętrznych
i pracowników sprzątających posiadających aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22.01.2020r. o godz. 10.00
w pokoju 9 na parterze przy ul. Saperów 24 w Elblągu.
Zapisy na spotkanie odbywają się osobiście w pokoju 107 I piętro PUP ul. Saperów 24
lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 2376749.

