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 Oferta pracy nr 71/3/2019 
MERCHANDISER – wykładanie towaru w markecie 
Miejsce pracy :   SOSNOWIEC 
Wymagania:        badania sanitarno-epidemiologiczne 
Zakres obowiązków:  kontrola stanu towarów na półce sklepowej, 
ekspozycji w lodówkach oraz na magazynie, kontrola ważności 
przydatności produktów do spożycia, sezonowa inwentaryzacja 
produktów, raportowanie wyników poprzez system mobilnego 
raportowania. Praca w poniedziałki i piątki po 2 godz. ,  
godziny poranne  do ustalenia np. 6.00 – 8.00 
Wynagrodzenie: 14,70 zł brutto/godz.  
Wiek: ukończone 17 lat  

 

 Oferta pracy nr 70/3/2019 
MERCHANDISER – wykładanie towaru w markecie 
Miejsce pracy :   MIKOŁÓW  
Wymagania:        badania sanitarno-epidemiologiczne 
Zakres obowiązków:   :  kontrola stanu towarów na półce sklepowej, 
ekspozycji w lodówkach oraz na magazynie, kontrola ważności 
przydatności produktów do spożycia, sezonowa inwentaryzacja 
produktów, raportowanie wyników poprzez system mobilnego 
raportowania. Praca 3 razy w tygodniu,  
godziny poranne do ustalenia np. 6.00 – 9.00 
Wynagrodzenie: 14,70 zł brutto/godz.  
Wiek: ukończone 17 lat  

 

 Oferta pracy nr 68/3/2019 
          DORADCA KLIENTA sieci Plus i Cyfrowego Polsatu 

Miejsce pracy :    CHORZÓW 
Wymagania:   obsługa komputera w stopniu podstawowym 
Zakres obowiązków:   przedłużanie kończących się umów i dosprzedaż 
usług stałym klientom, minimalny czas pracy 80 godz. w miesiącu, 
elastyczny grafik 
Wynagrodzenie: 12,00 zł netto/godz.  
Wiek: ukończone 16 lat  
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Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby  

 

Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach 

Plac Grunwaldzki 8-10 

tel. 32 209 08 59 

mail: mbpkatowice@interia.pl 

od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00 – 15.30 

 Oferta pracy nr 59/3/2019 

          OPERATOR LINII - weekendy 
Miejsce pracy :    SOSNOWIEC 
Wymagania:    mile widziane doświadczenie na produkcji 
Zakres obowiązków:   wkręcanie zaworów, czyszczenie butli,  pakowanie 
butli, naklejanie naklejek, obijanie butli, rozładunek i załadunek  butli 
 z pieca. 
Wynagrodzenie: 2.600 - 2800 zł brutto/miesiąc 
Wiek: ukończone 18 lat  

 
 Oferta pracy  nr 56/3/2019 

HOSTESSA  
Miejsce pracy :    KATOWICE I MIASTA OŚCIENNE 
Wymagania:    mile widziana książeczka sanepidu 
Zakres obowiązków: promocja i degustacja produktów 
Wynagrodzenie: 15,00 zł netto/godz.  
Wiek: ukończone 16 lat 

 

 Oferta pracy nr 55/3/2019 
PRACOWNIK EKIPY  INWENTARYZACYJNEJ  
Miejsce pracy :    Praca w różnych miastach w zależności od zlecenia 
Zakres obowiązków: liczenie towaru za pomocą skanera 
Wynagrodzenie: 20,00 zł brutto/godz.  
Wiek: ukończone 18 lat  

 
 


