Baza ofert pracy
Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie naszej gminy? Poszukujesz pracowników do swojej
firmy? Zamieść bezpłatne ogłoszenie o pracę na naszej stronie!
Szczegóły pod nr tel.: 44 725 67 09 lub e-mail: promocja@koluszki.

Manpower (agencja legitymująca się numerem certyfikatu 412) dla jednego ze swoich Klientów –
lidera produkcji sprzętu AGD poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku magazynier – operator
wózka jezdniowego
Zadania:
– obsługa wózków jezdniowych
– rozładunek i załadunek sprzętu AGD
– przepakowywanie części
– weryfikacja ilościowa i jakościowa dostaw
– obsługa skanera magazynowego
Wymagania:
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
– dyspozycyjność do pracy 3 zmianowej
Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie)
– pakiet Manpower Premium (m.in. karta sportowa, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe)
– pracę w systemie 3 zmianowym od poniedziałku do piątku
– możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy
– bezpłatny transport pracowniczy z Koluszek i Brzezin

Miejsce wykonywania pracy Łódź Widzew
Oferta dotyczy pracy tymczasowej
CV można przesyłać drogą mailową na adres praca.lodz@manpower.pl , można również stawić się w

naszym biurze przy ul. Sienkiewicza 85/87 w łodzi w godzinach 8-17 (ORION I piętro). Kontakt: 606
821 920

2.
Manpower (agencja legitymująca się numerem certyfikatu 412) dla jednego ze swoich Klientów –
lidera produkcji sprzętu AGD poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownik produkcji
zmywarek
Zadania:
– montaż za pomocą wkrętarek podzespołów do sprzętu AGD – zmywarki
– obsługa maszyn produkcyjnych
– pakowanie podzespołów

Wymagania:
– dyspozycyjność do pracy 3 zmianowej
– umiejętność obsługi wkrętarki
– motywacja do pracy
Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + wysokie premie)
– możliwość pracy w nadgodzinach
– pakiet Manpower Premium (m.in. karta sportowa, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe)
– darmowy dojazd (Koluszki, Brzeziny)
– opiekę konsultanta wewnątrz firmy
– możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy

Miejsce wykonywania pracy Łódź Widzew
Oferta dotyczy pracy tymczasowej
CV można przesyłać drogą mailową na adres praca.lodz@manpower.pl , można również stawić się w
naszym biurze przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi w godzinach 8-17 (ORION I piętro). Kontakt: 606
821 920

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest
obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów
rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi
światowymi korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników
stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.
Obecnie dla jednego z naszych Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Monter/Monterka Kabli Światłowodowych
Lokalizacja: Stryków
Praca także dla Pań!
Oferujemy:
– atrakcyjną stawkę – 14 zł/godzinę + 4 zł do każdej godziny nocnej + dofinansowanie do posiłków +
premia
– bezpłatny dojazd pracowniczy
– umowę o pracę na cały etat
– stabilną pracę w dużej, międzynarodowej firmie
– pakiet benefitów (karta sportowa, opieka medyczna, PZU)
– dofinansowanie do posiłków w miejscu pracy
– opiekę Konsultanta na każdym etapie zatrudnienia
– niezbędne szkolenia stanowiskowe
Wymagania:
– zdolności manualne
– dobry wzrok lub dobre widzenie w szkłach korekcyjnych
– dokładność
– sumienność w wykonywaniu obowiązków zawodowych
– dobra organizacja pracy
– gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
– podstawowa znajomość obsługi komputera – mile widziana
Zadania:
– montaż drobnych elementów
– docinanie kabli światłowodowych
– kontrola jakości
– kompletowanie zamówień
Tel.kontaktowy: 734-108-159
E-mail: paulina.hebda@manpower.pl
Agencja Manpower na ul. Sienkiewicza 85/87 budynek Orion I piętro
PLUS KADRA Sp. z o.o., dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu (należąc do Grupy IN
TEMPORIS EUROPE SRL z siedzibą we Francji), doradza i zarządza projektami z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi. Zapewniamy naszym Klientom partnerską współpracę opartą na
jasnych zasadach. Doświadczony i wyspecjalizowany zespół, cechuje przyjazne i profesjonalne

podejście do pracowników. Plus Kadra Sp. z o.o. figuruje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod
numerem rejestracyjnym 1676. Aktualnie dla naszego klienta poszukujemy osób na stanowisko:
Pracownik produkcji
Numer ref. PP/STR/10/17
Zadania:
– obsługa linii produkcyjnej,
– pakowanie wyrobów gotowych.

Wymagania:
– nie wymagamy doświadczenia zawodowego,
– zdolności manualne,
– chęć do pracy,
– dyspozycyjność.

Oferujemy:
– lekką pracę, niewymagającą doświadczenia,
– długoterminowe zatrudnienie na umowę zlecenie,
– pracę w systemie trzyzmianowym (6-14, 14-22, 22-6),
– pracę od poniedziałku do piątku,
– gwarantowany dojazd do miejsca pracy w Strykowie z Koluszek,
– możliwość bezpośredniego zatrudnienia przez Pracodawcę po okresie próbnym.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych poprzez formularz Aplikuj lub kontakt telefoniczny pod numerem 512045429

AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu – AQ Group,
należy do grona światowych liderów w dziedzinie produkcji wiązek elektrycznych i modułów
elektromechanicznych.
Do działu produkcji AQ Wiring Systems w Łodzi poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Pracownik montażu
Miejsce pracy: Łódź, ul. Zakładowa 99
Główne zadania:
■

■

montaż wiązek kablowych
kontrola techniczna wykonywanych produktów

■

utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:
■

■

solidność, odpowiedzialność, zaangażowanie
mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej.

Oferujemy:
■

■

■

■

■

■

■

stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę zatrudnienie przez AQ) oraz świadczenia socjalne
premie świąteczne, miesięczne
pierwszy dwa tygodnie pod opieką trenera
ubezpieczenie grupowe
pakiet sportowy
możliwość rozwoju zawodowego
pracę w międzynarodowym zespole.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojej aplikacji e-mailem: praca@aqg.se lub
dostarczenie osobiście do firmy AQ Wiring Systems 92-402 Łódź , ul. Zakładowa 99

Prosimy o dopisanie w cv klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji bieżącej, jak i w
przyszłości, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz.
883).”

KONGSBERG AUTOMOTIVE w KOLUSZKACH POSZUKUJE PRACOWNIKÓW

KONGSBERG AUTOMOTIVE w KOLUSZKACH POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
KONGSBERG AUTOMOTIVE jest częścią globalnego koncernu, którego fabryki i
przedstawicielstwa są zlokalizowane w krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej Północnej i
Środkowej. Kongsberg dostarcza komponenty dla największych światowych producentów
samochodów. Początki Kongsberg Automotive sięgają 1946 roku. Na rynku polskim działamy od
2000 roku, a w 2016 otworzyliśmy nowy zakład w Koluszkach.
Aktualnie do naszej nowej fabryki w Koluszkach, która produkuje części do samochodów
ciężarowych, poszukujemy osób (kobiety/mężczyźni) na stanowisko:

OPERATOR CNC
POSZUKIWANI: Operatorzy tokarek sterowanych numerycznie, z doświadczeniem w wymianie

narzędzi, ustawianiu i przezbrajaniu maszyn.
OPERATOR MASZYN
POSZUKIWANI: Absolwenci z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym
(MECHATRONIKA), chcący podjąć swoją pierwszą pracę lub dalej rozwijać swoją karierę
lub:
Osoby z doświadczeniem w pracy na maszynach numerycznych.

Oferujemy:

■

■

■

■

■

■

Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży motoryzacyjnej
Pracę z nowoczesnym parkiem maszynowym
Prywatną opiekę medyczną
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz programu Multisport
Możliwość korzystania z oferty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów

Jeśli oferta wygląda interesująco, prześlij swoje CV w języku polskim na adres:
e-mail: anna.cholewicka@ka-group.com

lub
KONGSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o.o. , ul. Nasienna 30, 95-040 Koluszki

Firma TOMMAX Sp z o. o. zatrudni osoby z orzeczeniem niepełnosprawności na stanowisko:
Sprzątaczka
Oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie

– praca jednozmianowa
– Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy
Wymagania:
– orzeczenie o niepełnosprawności
– sumienność i dokładność w wykonywanych pracach
– dbanie o powierzony sprzęt i środki
Pracownik ochrony – dozorca

Obowiązki:
– Kontrola pracowników
– Patrolowanie terenu
– Nadzór nad systemem kamer i p.poż.
Oferujemy:
– Umowę o pracę z pełną składką ZUS
– Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy
Pracownik nadzorujący
Obowiązki:
– Zarządzanie nad grupą ludzi
– Nadzór nad powierzonymi zadaniami
Oferujemy:
– Umowę o pracę z pełną składką ZUS
– Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy
CV proszę wysyłać na adres e-mail: kadry@tommax.pl lub tel. 720847919

Rekrutacja do firmy Kongsberg Automotive na stanowiska:
Magazynier – Dostawca Materiału
Zakres zadań:

■

■

■

■

■

■

■

Zaopatrywanie linii produkcyjnych w komponenty do produkcji zgodnie ze złożonym zamówieniem
Odbiór wyrobów gotowych z linii produkcyjnych
Odbiór odpadów powstałych w procesie produkcji
Okresowa kontrola stanów magazynowych (jakościowa i ilościowa)
Rozładunek i załadunek samochodów
Rejestracja ruchu materiałów w systemie magazynowym
Rozpakowywanie i przepakowywanie materiałów

Firma oferuje:
■

■

■

Duże możliwości rozwoju zawodowego
Możliwości pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Wymagania:
■

■

■

Doświadczenie w pracy magazynowej w firmie produkcyjnej
Uprawnienia na wózki widłowe oraz podnośniki
Znajomość SAP mile widziana

operator CNC
Elektryk Automatyk
C.V. w języku polskim prosimy przesyłać na adres:
“KONGSBERG AUTOMOTIVE” Sp. z o.o.
ul. Nasienna 30
95-040 Koluszki
lub e-mail: anna.jaguszewska@ka-group.com

SuperDrob S.A wznawia rekrutację pracowników do zakładu przetwórstwa drobiu w Łodzi.
Zgłoszenia w postaci CV prosimy kierować na podane poniżej adresy. W późniejszym terminie Zakład
zorganizuje rekrutacyjne spotkanie w Koluszkach, na które zostaną zaproszeni kandydaci, którzy
przesłali swoje zgłoszenia.
Kontakt: 42 62-31-460 sekretariat, 42 61-31-461 lub email podany w ogłoszeniu.

Więcej informacji poniżej ( po kliknięciu w nazwę stanowiska)
Mechatronik
Elektryk

Wagowy
Operator maszyn
Pracownik produkcyjny

Rekrutacja do firmy Kongsberg Automotive na stanowiska:
1/ Menedżer utrzymania ruchu
2/ Elektryk
3/ Inżynier elektryk automatyk
4/ Mechanik
5/ Menedżer jakości (inżynier jakości)
6/ Specjalista ds. planowania logistyki
7/ Operatorzy maszyn CNC
Miejsce wykonywania pracy: Koluszki
Termin: zatrudnienie od zaraz
Produkty: produkcja elementów zawieszenia kabin siodłowych
Oczekiwania względem kandydatów:
– Wykształcenie kierunkowe
– Doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w transferach linii produkcyjnych)
– Uprawnienia (wysokie/ niskie napięcie; wózki widłowe, suwnice)
– Czynna znajomość ISO/TS, SPC, APQP (jakość); ERP (logistyka)
– Komunikatywna (branżowa) znajomość języka angielskiego
Więcej informacji w pliku
oferty pracy
oraz
Inżynier technolog_DCS_Koluszki
Stanowisko elektryk automatyk_DCS_Koluszki
Stanowisko elektryk_DCS_Koluszki
Stanowisko operator maszyn CNC_ DCS_Koluszki
Stanowisko_opertaor wózków widłowych_DCS_Koluszki
Technik Izby Pomiarow _DCS_ Koluszki

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Joanna Zaluczkowska
HR Business Partner
Email: Joanna.Zaluczkowska@ka-group.com
CV można zostawiać również w Biurze Obsługa Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
Będą organizowane również spotkania rekrutacyjne.

SQS Sorting & Quality Services w Łodzi
Poszukuję Leadera zmiany
Oferujemy :
pracę długoterminową w oparciu o umowę zlecenie.
Wymagania:
Doświadczenie na podobnym stanowisku .
Obowiązki:
Przydzielić pracowników do odpowiedniego stanowiska kontroli ,zapewnić
detale do kontroli na czas pracy kontrolera .
Zapewnić wystarczającą ilość dokumentacji kontroli (raporty, etykiety) na
czas pracy kontrolerów.
Przeprowadzać szkolenia nowym i obecnym pracownikom z zasad poprawnego
wykonywania kontroli na stanowiskach kontroli, oraz szkolenia z instrukcji
kontroli poszczególnych projektów i detali .
Dbać o porządek na stanowiskach kontroli (zasada 5s)
Monitorować czas kontroli (WYDAJNOŚĆ) detali przez pracowników oraz pilnować
terminowości jej ukończenia .
Praca 3 zmianowa .
2)
Poszukuję Kontrolerów Jakości -kobiety
Oferujemy :
pracę długoterminową w oparciu o umowę zlecenie.
Wakat:
10 osób
Wymagania:

Doświadczenie na podobnym stanowisku .
Obowiązki:
Przestrzegać zasady BHP
W prawidłowy sposób wypełniać dokumentację kontroli.
Wykonywać kontrolę zgodnie z instrukcją kontroli poszczególnych projektów i
detali.
Dbać o porządek na stanowiskach kontroli jakości.
Monitorować czas kontroli detali.
Kontakt :
Marta Tamecka Koordynator -tel .660413315 adres mailowy martelt@wp.pl

SuperDrob S.A wznawia rekrutację pracowników do zakładu przetwórstwa drobiu w Łodzi.
Nabór prowadzony jest na następujące stanowiska:
elektronik-automatyk, elektryk, mechatronik (obsługa kotłowni gazowej), mechanik, mechatronik,
elektryk, operator maszyn przemysłowych, wędzarz, peklowacz, magazynier i wagowy, hydraulik,
główny hydraulik, maszynista chłodniczy, pracownik pomocniczy w przetwórstwie spożywczym do
działu rozbioru drobiu.
Zgłoszenia w postaci CV prosimy kierować na podane poniżej adresy. W późniejszym terminie Zakład
zorganizuje rekrutacyjne spotkanie w Koluszkach, na które zostaną zaproszeni kandydaci, którzy
przesłali swoje zgłoszenia.
Kontakt: 42 62-31-460 sekretariat, 42 61-31-461 dział kadr, kadrylodz@superdrob.pl lub
kadry1.lodz@superdrob.pl .

Firma TOMMAX zatrudni pracowników
TOMMAX Koncesjonowana Firma
Ochrony Mienia i Osób sp. z o o.
Ul. Fabryczna 2, 39-200 Dębica
1.
Zatrudnimy Panów do sprzątani hali produkcyjnej ( mycie maszynowe) i terenów zewnętrznych.
Miejsce pracy: Koluszki ul. Nasienna

Oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– praca jednozmianowa
– Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy

Wymagania:
– orzeczenie o niepełnosprawności
– sumienność i dokładność w wykonywanych pracach
– dbanie o powierzony sprzęt i środki
2.
Zatrudnimy pracownika ochrony z orzeczeniem niepełnosprawności
Miejsce pracy: Koluszki ul. Nasienna

Obowiązki:
– Kontrola pracowników
– Patrolowanie terenu
– Nadzór nad systemem kamer i p.poż.

Oferujemy:
– Umowę o pracę z pełną składką ZUS
– Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy
Telefon kontaktowy: 720 847 919 Dział Kadr

