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Kasjer-sprzedawca – sprzedaż artykułów tytoniowych, prasy, obsługa komputera. Wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe, umiejętność obsługi komputera. Umowa na okres próbny, praca
dwuzmianowa.
F.H.U. KALICZAK Agnieszka Kaliczak, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard, tel. 517 619 043



Stolarz-lakiernik – malowanie drewnianej stolarki okiennej za pomocą pistoletu natryskowego.
Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, kurs-stolarz, doświadczenie zawodowe- 2 lata. Umowa o
pracę ma czas nieokreślony, praca dwuzmianowa.
Miejsce pracy: Dobrowo
WINDOWS 2000 E. Domaszek E. Główczewski Sp.k. u. Sobieskiego 23, 84-230 Rumia, tel.785 854 172,
e-mail: drewno@windows2000.com.pl



Kierowca C+E – praca na terenie Polski, wymagane prawo jazdy kat. C+E. Umowa na okres próbny,
rozkład czasu pracy: ruch ciągłym.
PHTU Barbara Sałamacha Syrkowice 11/2 78-230 Karlino, tel. 663 800 514



Pracownik magazynowy – praca na magazynie w branży oświetleniowej, przyjmowanie, wydawanie
towaru, rozkładanie i pozycjonowanie towaru. Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe,
znajomość obsługi komputera, dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózek widłowy. Umowa zlecenia,
praca jednozmianowa.
Imperial Sp. z o.o. sp.k. ul. Kołobrzeska 8e, 78-200 Białogard, tel 94 310 03 40



Asystent/Asystentka wychowawcy – zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy wychowawców/rodziców
SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach, zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Umowa
zlecenie, wymagane wykształcenie minimum średnie, mile widziane doświadczenie w bezpośredniej pracy z
dziećmi, wysoka motywacja do pracy z dziećmi.
Miejsce pracy: Karlino- Program SOS Wiosek Dziecięcych
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino, e-mail: praca@sos-wd.org



Doradca zawodowy – udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, utrzymywanie
współpracy ze szkołami i jednostkami wychowawczymi OHP, wymagane: wykształcenie wyższe
pedagogiczne, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera. Umowa na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie ul. Mickiewicza 26
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19 70-206 Szczecin, tel. 94 343 10 36, e-mail: r.zalega@ohp.pl



Doradca klienta – sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, bieżąca obsługa klientów inkaso wpłat,
wykształcenie minimum średnie, znajomość obsługi komputera, komunikatywność, umowa na czas
nieokreślony, jedna zmiana.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Anka” Sebastian Stec, ul. Plac Wolności 10 Oddział PZU,
78-200 Białogard tel. 698-239-256 e-mail: sebastian.stec@vp.pl



Przedstawiciel handlowy – pozyskiwanie klientów , reklamowanie firmy. Umowa na okres próbny, praca
jednozmianowa, mile widziane doświadczenie w zawodzie, dobra komunikatywność.
Kierowca – rozwożenie towaru po klientach. Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa, wymagane
prawo jazdy, dobra komunikatywność.
Operator linii produkcyjnej – praca przy maszynie, nalewanie wody, etykietowanie, czyszczenie
opakowań zwrotnych. Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa, wymagana sprawność, umiejętność
utrzymania w czystości stanowiska pracy, osoba schludna oraz dbająca o czystość.
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „Vena” Robert Kulik, ul. Królowej Jadwigi 11b,
78-200 Białogard, tel. 795 861 109



Kierowca autobusu – praca jako kierowca autobusu na terenie całego kraju. Umowa na okres próbny,
wymagane prawo jazdy kat. D.
Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe „Skręt” Stanisław Kępka, ul. Wawelska 19,
78-200 Białogard, tel. 600 312 327



Pracownik produkcji – praca na linii produkcyjnej (ważenie, kontrola jakości produktu), obsługa maszyn
produkcyjnych, wypełnianie dokumentów. Umowa na okres próbny, praca trzyzmianowa. Mile widziane:
doświadczenie w branży spożywczej/firmie produkcyjnej. Przewidziane: umowa o pracę, premie i dodatki,
pełne szkolenie przygotowujące do pracy, bony, paczki dla dzieci, paczki urodzinowe, zajęcia sportowe,
darmowy dostęp do automatów z przekąskami.
Magazynier – rozładunek i przyjmowanie towaru, rozliczanie dokumentów, przygotowywanie zamówień
do wysyłki, kontrola stanów magazynowych. Umowa na okres próbny, praca trzyzmianowa. Mile widziane:
doświadczenie na podobnym stanowisku oraz uprawnienia na wózek widłowy. Przewidziane: umowa o
pracę, premie i dodatki, bony, paczki urodzinowe, paczki dla dzieci , darmowy dostęp do automatów z
przekąskami, pożyczki zakładowe, zajęcia sportowe.
Mechanik- naprawa maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części składowych, konserwacja i regulacja
urządzeń przemysłowych, montaż i demontaż części i zespołów urządzeń. Umowa na czas określony, praca
trzyzmianowa. Wykształcenie zawodowe, mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku,
samodzielność, dokładność, systematyczność. Przewidziane: umowa o pracę, premie i dodatki, szkolenia
wstępne, bony, paczki dla dzieci, paczki urodzinowe, pożyczki zakładowe.
MLECZARNIA GOŚCINO SP. Z O.O.
78-120 Gościno, ul. Lipowa 15, tel. 668 884 156,
e-mail: praca@polmlek.com



Nauczyciel przedszkola – praca według stanowiska. Umowa na czas nieokreślony, praca jednozmianowa,
wymagane wykształcenie wyższe ( wychowanie wczesnoszkolne).
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Andrzej Wojtasik , ul. Nowowiejskiego 5a, 78-200 Białogard,
tel. 784 608 340



Sprzedawca na stacji paliw – praca według stanowiska. Umowa na okres próbny, praca jednozmianowa,
wykształcenie średnie.
Miejsce wykonywania pracy: Karlino
Z.P.H. „ CORRECT” ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin, tel. 697 206 111



Pracownik budowlany – roboty hydrauliczne i ogólnobudowlane. Umowa na okres próbny, praca
jednozmianowa. Uprawnienia: prawo jazdy kat. B.
Usługi Ogólnobudowlane Jan Połubok, ul. Wieniawskiego 6, 78-200 Białogard, tel. 608 869 437



Spawacz – wykonywanie operacji spawania różnymi technikami, za pomocą urządzeń spawalniczych,
wyposażonych w uchwyt prowadzony ręcznie i w butle z gazami technicznymi. Umowa na czas określony,
jedna zmiana, wykształcenie zawodowe/średnie zawodowe, mile widziany staż na w/w stanowisku,
operatywność, komunikatywność.
Pomocnik ślusarza – cięcie, wiercenie, szlifowanie – stal czarna, umowa na czas określony, jedna zmiana,
wykształcenie zawodowe, operatywność, komunikatywność.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Bogusława X, 78-200 Białogard.
GMBG Sp. z o.o. ul. Władysława IV 137, 75-350 Koszalin, tel. 669 828 133, 570 770 824 ,
e-mail: gmbhkoszalin@wp.pl



Sprzedawca – obsługa kasy fiskalnej , obsługa klientów. Umowa na okres próbny, dwie zmiany. Mile
widziane doświadczenie w handlu.
Warzywniak Adam Zejfer, ul. Koszalińska 6, 78-230 Karlino, tel. 730 651 857,
e-mail: azejfer@gmail.com



Doradca Klienta – sprzedaż produktów bankowych, bieżąca obsługa klientów w tym obsługa kasowa,
wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1 rok stażu, zdolności sprzedażowe, umowa na czas określony, jedna
zmiana
Praca w Oddziale Banku w Karlinie oraz w Biesiekierzu.
Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard tel. 508-301-075,
e-mail: lukasz.zawadzki@bsbialogard.pl

