
 

 

Oferty pracy aktualne na dzień 08.05.2020 r. 
 

 ślusarz – wykształcenie podstawowe 

 mechanik samochodowy – wykształcenie średnie/zawodowe o kierunku mechanik, 

doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku mechanik pojazdów, umiejętność 

naprawy pojazdów, prawo jazdy kat. B 

 młodszy analityk finansowy – wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, 

preferowana specjalność finanse, rachunkowość, controlling lub zarządzanie produkcją, 

doświadczenie zawodowe 2 lata na stanowisku podobnym, dokładność, skrupulatność i 

sumienność w wykonywaniu czynności, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w 

szczególności programu Excel, znajomość zasad controllingu, w tym budżetowania, 

oceny projektów inwestycyjnych, kalkulacji kosztów, analiz, znajomość języka 

angielskiego 

 młodszy konstruktor/konstruktor – wykształcenie wyższe, doświadczenie 2 lata na 

stanowisku podobnym, dokładność, skrupulatność i sumienność w wykonywaniu 

czynności, doświadczenie w spółkach o profilu produkcyjnym, bardzo dobra znajomość 

MS Office, gotowość do zmian i łatwości adaptacji, doskonała organizacja pracy i 

umiejętność rozwiązywania problemów oraz wyciągania wniosków, odpowiedzialność i 

dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów Solidworks i Autocad, znajomość 

języka angielskiego 

 pracownik linii produkcyjnej- wykształcenie zawodowe, książeczka sanepidowska 

 magazynier – biegła znajomość języka ukraińskiego, 

 robotnik gospodarczy 
 

 

 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 

 

- kierowca operator wózka jezdniowego (widłowego) –uprawnienia na wózki widłowe 

- operator maszyn czyszczących 

- kosmetyczka – wykształcenie średnie o kierunku kosmetycznym, uprawnienia do 

wykonywania zawodu kosmetyczki 

- operator wózka widłowego – wykształcenie zawodowe, uprawnienia do obsługi wózków 

widłowych 

 

 

      PRACE INTERWENCYJNE 

      

- sprzedawca – wykształcenie zasadnicze zawodowe 

- magazynier 

- sprzedawca – wykształcenie średnie 

- pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych 

 

 

OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH  INSTRUMENTU  AKTYWIZACJI 

ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 

 

- fryzjer 

- kierowca samochodu ciężarowego 

- robotnik gospodarczy 

- tartacznik 

 



 

 

 

 

 

OFERTY STAŻU 

 

- asystent ds. księgowości 

- monter mebli 

- pracownik obsługi biurowej 

- fryzjer 

- asystent nauczyciela przedszkola 

- barista  

- sprzątaczka 

- organizator obsługi sprzedaży internetowej 

- informatyk 

- sprzedawca 

 

 

 

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że ze względu 

ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii ograniczono wykonywanie 

zadań poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Ponadto, niektórzy z 

pracodawców ze względu na panującą sytuację wstrzymali dobór kandydatów na zgłoszone 

oferty. Biorąc pod uwagę powyższe aktualnie nie są wydawane skierowania do 

pracy/odbywania stażu, ale osoby zainteresowane ofertami zgłoszonymi do PUP mogą 

kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami w przypadku, gdy wyrażą oni zgodę na 

podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających ich identyfikację. Ponadto, 

zarejestrowanym w PUP w Ostrowi Mazowieckiej osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

mogą być udostępnione telefonicznie dane pracodawcy w przypadku, gdy osoba 

bezrobotna/poszukująca pracy spełnia wymagania określone przez pracodawcę w ofercie 

pracy /stażu.      

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: 29-74-521-

51, 29-74-521-52, 29-74-533-93, 507-106-993 bądź w Centralnej Bazie Ofert Pracy na 

stronie internetowej https://oferty.praca.gov.pl.  

 

https://oferty.praca.gov.pl/

