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Firma o zasięgu ogólnopolskim świadcząca kompleksowe usługi z zakresu ochrony osób i mienia,  
poszukuje kandydatów na stanowiska:

MONTER  INSTALACJI ALARMÓW
•  Miejsce pracy: Szczecin
•  Opis stanowiska: montaż i obsługa systemów alarmowych
•  Wymagania: wykształcenie średnie elektryczne-elektroniczne, wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu echolokacji, elektroniki 
•  Praca w systemie zmianowym, pierwsza umowa zlecenie, następna umowa o pracę.

PRACOWNIK OCHRONY BEZ LICENCJI
•  Miejsce pracy: Szczecin
•  Opis stanowiska: ochrona obiektów, mienia
•  Wymagania: dobry stan zdrowia, wykształcenie średnie 
•  Praca w systemie zmianowym, pierwsza umowa zlecenie, następna umowa o pracę.

PRACOWNIK OCHRONY Z LICENCJĄ I; II STOPNIA
•  Miejsce pracy: Szczecin
•  Opis stanowiska: montaż i obsługa systemów alarmowych
•  Wymagania: licencja pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, dobra stan zdrowia, wykształcenie średnie, mile widziane 

prawo jazdy kat. B 
•  Praca w systemie zmianowym, pierwsza umowa zlecenie, następna umowa o pracę.

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Centrum Ofert Zatrudnienia przy ul. Dąbrowskiego 38 
(budynek Ornament), pokój 214,  tel. 091 88 52 366 lub 091 88 52 367

Firma, która jest światowym liderem na rynku systemów przeładunkowych, poszukuję kandydata na stanowisko:

INŻYNIER DS. JAKOŚCI U DOSTAWCÓW (Suppler Quality Engineer)
•  Miejsce pracy: Stargard Szczeciński
•  Opis stanowiska: kontakty z dostawcami, kontrola jakości dostaw,
•  Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego – w stopniu zaawansowanym,  mile widziane uprawnienia i certyfikaty 

związane z technologią spawania i konserwacji metali, 
•  Oferujemy: : atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Centrum Ofert Zatrudnienia przy ul. Dąbrowskiego 38 
(budynek Ornament), pokój 214,  tel. 091 88 52 366 lub 091 88 52 367

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz oferty pracy które mamy dla Ciebie!
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ABY POZNAĆ POZOSTAŁE OFERTY PRACY W NASZEJ BAZIE, 
ZAPRASZAMY DO CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE: 091 88 52 366 LUB 091 88 52 367
ADRES: UL. DĄBROWSKIEGO 38, 70-100 SZCZECIN

Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr, który prowadzi działalność w zakresie niepublicznej edukacji,  
poszukuje kandydata na stanowisko:

INSTRUKTOR, WYKŁADOWCA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – INŻYNIER, 
MECHANIK DŹWIGNIC, ELEKTRYK DŹWIGNIC 

•  Miejsce pracy: Szczecin
•  Opis stanowiska: prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych,
•  Wymagania: wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, znajomość pakietu MS Office.

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Centrum Ofert Zatrudnienia przy ul. Dąbrowskiego 38 
(budynek Ornament), pokój 214,  tel. 091 88 52 366 lub 091 88 52 367

Firma, która jest światowym liderem na niszowym rynku przewozów płynnej siarki oraz zajmująca się przewozem ładunków 
masowych, poszukuje kandydatów na stanowiska: 

OFICER MECHANIK WACHTOWY
•  Miejsce pracy: kraj/zagranica
•  Opis stanowiska: obsługa eksploatacyjna i serwisowa urządzeń siłowni okrętowych
•  Wymagania: wykształcenie wyższe, dyplom oficera wachtowego, książeczka żeglarska, kwalifikacje wynikające z Konwencji 

STCW, znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym, doświadczenie na podobnym stanowisku.

OFICER ELEKTROAUTOMATYK
•  Miejsce pracy: kraj/zagranica
•  Opis stanowiska: obsługa eksploatacyjna i serwisowa urządzeń/sprzętu elektrycznego, elektroautomatycznego i elektronicznego 

w wyposażeniu statku.
•  Wymagania: wykształcenie wyższe, dyplom oficera elektroautomatyka, książeczka żeglarska, kwalifikacje wynikające z Konwen-

cji STCW, znajomość j. angielskiego w stopniu zaawansowanym, doświadczenie na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o kontakt z Centrum Ofert Zatrudnienia przy ul. Dąbrowskiego 38 
(budynek Ornament), pokój 214,  tel. 091 88 52 366 lub 091 88 52 367


