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 Technik mechanik obróbka skrawaniem – umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość 

obsługi automatów tokarskich, pras obrabiarek + frezarka, gwintownica, wykształcenie średnie 

techniczne – mechaniczne. 

Ustawiacz i operator pras mimośrodowych – wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne 

mechaniczne, staż pracy wskazany, umiejętność ustawiania i obsługi pras mimośrodowych. 

UNICON Sp. z o.o. ul. Gdyńska 18, 78-200 Białogard, tel. 94 312 24 31 

e-mail:kadry@unicon.com.pl 

 

 Technolog/Inżynier procesów – wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy mile widziany, 

komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość zagadnień związanych z technologią oraz 

organizacją produkcji mechanicznej. 

Lutowacz – lutowanie elementów miedzianych lutem twardym, wykształcenie zawodowe, staż pracy 

mile widziany, praca dla ślusarza-spawacza, uprawnienia spawacza gazowego. 

ACE Produkcja Elektroniki Użytkowej Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Ks. Cz. Berki 6,  

tel. 94 312 6801, CV na adres e-mail:aceacm.poland@gmail.com. 

 

 Sprzątaczka – oferta dla osób z grupą niepełnosprawności - sprzątanie pomieszczeń biurowych, ½   

etatu , wykształcenie podstawowe, osoba niekarana, umowa na czas określony, jedna zmiana, praca 

na terenie Białogardu, preferowana forma kontaktu z pracodawcą- telefoniczna od 9 do 13.  

            Grupa Kapitałowa POLINVEST Złotniki, ul. Słoneczna 17/1, 62-002 Suchy Las  

            tel. 61 822 03 95 

     

 Kierowca samochodu ciężarowego – transport międzynarodowy, prawo jazdy kat. C+E,  

       kurs przewóz rzeczy 

       PUH FART Łukasz Koślak, ul. Bat. Chłopskich 23, 78-200 Białogard, tel. 509-389-864 

 

 Nauczyciel przedszkola – praca dydaktyczna z dziećmi, wyższe pedagogiczne- przedszkolne- 

wczesnoszkolne), staż pracy min. rok,  ½ etatu 

        Niepubliczne Przedszkole KAJTEK ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard, tel. 886-378-789 
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 Sprzedawca – Konsultant – sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, zaopatrzenia   

medycznego , wykształcenie średnie technik fizjoterapii lub licencjat, dobra znajomość obsługi 

komputera 

             MED CENTER S.C. Paweł Duchnik, Piotr Bogdański 

             ul. Kupiecka 3B/U-2, 78-100 Kołobrzeg, tel. 508-030-839 lub 503-066-778 

 

 Szwaczka – szycie odzieży damskiej i lekkiej w systemie akordu indywidualnego, umowa na okres 

próbny, jedna zmiana, stażu 5 lat, zdolności manualne, znajomość branży odzieżowej, umiejętność 

szycia. 

            „SAJA” Brygida Garda ul. Szosa Połczyńska 57A, 78-200 Białogard, tel. 662-262-283 

 

 Tokarz w metalu – wykształcenie średnie zawodowe, staż pracy 5 lat 

F.U.H. PROF - MASZ Radosław Garbacewicz, ul. Koszalińska12, 78-320 Połczyn Zdrój  

tel. 530-788-887, email: biuro@prof-masz.pl 

 

 Kierowca  - prawo jazdy kat.C, wykształcenie zawodowe, praca na jedną zmianę. 

Mechanik samochodowy – naprawa i konserwacja wózków widłowych i innych urządzeń. 

Wykształcenie minimum zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B. 

NITOMI – LPG Sp. z o.o. 78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 11, tel. 500 053 429. 

 

 Księgowa/Księgowy – wykształcenie wyższe, staż pracy 5 lat w zawodzie, znajomość języka 

niemieckiego. Rodzaj wykonywanej pracy- deklaracje VAT, CIT, księgowanie kosztów, przychodów, 

rozrachunki. Praca w Pobłociu Wielkim gmina Karlino. 

Euro Energia Pomorze Sp. z o.o. 78-230 Karlino, Pobłocie Wielkie 14,tel. 94 312 0741, 

 94 312 0746. 

 

 Majster budowy/kierownik robót – praca w Białogardzie. wykształcenie min. średnie, staż pracy 

min.5 lat, doświadczenie w budownictwie. 

ARKA BUD Sp. z o.o. Dąbrówka, ul. Łąkowa1, 84-242 Luzino. Telefoniczne umówienie 

spotkania, tel. 694 390 917. 

 

Oferty dla osób niepełnosprawnych 

 

 Pracownik ochrony – praca w Białogardzie dla osób ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub 

umiarkowanym w godzinach 7-19 i 19-7. Oferta dla 3 osób. 

Informacje Zadroga Zbigniew tel. 607 835 163. Firma HUNTERS, 78-200 Białogard  

ul. Chocimska 5. 

 

 

 

 


