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I. ORGANIZATORZY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
www.targowek.waw.pl

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 409, 409A (IV piętro)
tel. (22) 44 38 729
e-mail: adebski@um.warszawa.pl
aosowiecka@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału należą:
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(program "Rodzina 500 plus"),
- realizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu "Dobry start",
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
- obsługa administracyjno-biurowa Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy oraz Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi
na obszarze Dzielnicy w zakresie spraw społecznych,
- bieżąca współpraca z jednostkami służby zdrowia w zakresie rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej dotyczących zdrowia,
- realizacja zadań w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia
i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie
i wdrażanie”,
- bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy oraz Środowiskowym Domem Samopomocy „Na Targówku” w zakresie
rozwiązywania problemów społeczności lokalnej dotyczących pomocy społecznej.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa (pokój nr 21)
tel.(22) 44 38 732
Bezpłatne porady i konsultacje (w czasie epidemii – zdalna pomoc telefoniczna):
- psychologa,
- prawnika
- specjalisty profilaktyki uzależnień,
- specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie i mediacja
ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa (pokój nr 20)
Bezpłatne porady i konsultacje radcy prawnego oraz adwokata (od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-12.30 oraz w godz.15.00-19.00).
Informacje i zapisy wyłącznie pod numerem telefonu 19 115 lub za pośrednictwem strony
https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 426 (IV piętro)
tel.: (22) 44 38 593
e-mail: tkruszynska@.um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Targówek należy w szczególności:
- udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem
prowadzenia działalności gospodarczej;
-

przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego,
przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
- wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.);
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;

-

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);
- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia
handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Targówek;
- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie prowadzenia
obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Targówek;
- wydawanie identyfikatorów dla stoisk handlowych znajdujących się w wykazie miejsc,
na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy
Targówek.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87,
03-291 Warszawa
tel. 22 277 02 50
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
www.ops-targowek.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oferuje osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej kompleksową pomoc

w różnorodnych formach:
- świadczenia pieniężne,
- pomoc usługowa,
- praca socjalna,
- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, oraz z zakresu
zabezpieczenia społecznego i niepełnosprawności,
- aktywizacja środowiska lokalnego,
- uczestnictwo w zajęciach placówek oparcia społecznego,
- pomoc rzeczowa,
- kierowanie do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo- leczniczych
oraz placówek wsparcia dziennego.
W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:
- Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr I dla mieszkańców Bródna ul. św. Wincentego 87, tel. 22 277 02 00, e-mail: ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl
- Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr II dla mieszkańców Targówka, Targówka
Przemysłowego i Zacisza - ul. Stojanowska 12/14, tel. 22 679 51 57, 22 679 61 28,
- e-mail: ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl
- Dom Dziennego Pobytu,
- Dział Wsparcia Rodziny,
- Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej
- Zespół Pomocy Specjalistycznej,
- Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy.

ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy
Ul. Św. Wincentego 85,
03 – 291 Warszawa
Tel./fax: 22 674 11 30
Email: zaz@ops-targowek.waw.pl
www.ops-targowek.waw.pl

ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Targówka poszukujących pracy.
W naszej Placówce mogą Państwo uzyskać bezpłatną pomoc w skutecznym poruszaniu się
po rynku pracy, w tym:
- skorzystać z konsultacji indywidualnych (doradca zawodowy, psycholog)
- wziąć udział w zajęciach grupowych zajęciach warsztatowych
- uzyskać pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
- skorzystać z codziennej prasy (ogłoszenia w sprawie pracy) i nawiązać kontakt
z pracodawcą (telefon, fax)
- skorzystać z urządzeń biurowych pomocnych w szukaniu pracy (komputer, internet,
xero, drukarka, skaner)
- uzyskać pomoc w obsłudze komputera – zajęcia „Komputer jako narzędzie
w poszukiwaniu pracy”
ZAPRASZAMY:

poniedziałek – piątek
08:00 – 16:00 – prasa, telefon, internet, xero, urządzenia biurowe
13:00 – 16:00 – zajęcia grupowe, porady indywidualne (po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
Wszystkie nasze usługi są bezpłatne

II. PATRONAT MEDIALNY
PRACA.PL

ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
Tel. 22 567 16 00
www.praca.pl
Praca.pl to jeden z największych polskich portali pracy. Codziennie na łamach
serwisu pojawiają się setki nowych ofert pracy z całej Polski, a także zagranicy. Praca.pl
publikuje porady dotyczące poszukiwania zatrudnienia oraz aktualności z rynku pracy.
Pracodawcy poszukujący pracowników, praktykantów i stażystów publikują na
Praca.pl ponad 30 tysięcy ogłoszeń w każdym miesiącu. Oferty, jakie znajdziecie na
portalu są aktualne i odzwierciedlają zapotrzebowanie rekrutacyjne firm z całej Polski.
W jaki sposób maksymalnie wykorzystać możliwości Praca.pl?

Załóż bezpłatne konto i aplikuj na ogłoszenia kiedy chcesz. Dodawaj
interesujące ogłoszenia do ulubionych. Włącz powiadomienia - jako pierwszy
otrzymasz spersonalizowane oferty pracy. Uzupełnij profesjonalny profil zawodowy.
Dodaj dokumenty: CV, portfolio, referencje.
Znajdź pracę w Twojej okolicy - sprawdź oferty pracy na
mapie www.lokalna.praca.pl

III. WYSTAWCY
AMLUX Sp. z o. o.

Ul. Grójecka 77
02-094 Warszawa
Kontakt do rekrutacji:
604-126-388 lub 882-147-489
e-mail: rekrutacja@amlux.pl
Firma AMLUX Sp. z o. o. działa na polskim rynku od 1989 roku. Specjalizujemy się
w kompleksowym świadczeniu usług czyszcząco - porządkowych we wszelkiego typu
obiektach użyteczności publicznej ( m. in. obiekty handlowe, placówki bankowe, biurowce,
klatki schodowe) i terenach zewnętrznych do nich przylegających.
Nasze usługi realizujemy na terenie całej Polski. Powierzchnie sprzątane przez nas
wynoszą obecnie 4 miliony m2. Zatrudniamy około 4 tysięcy osób bezpośrednio
przy sprzątaniu.
Nowi pracownicy są wdrażani przez doświadczonych inspektorów nadzoru, biorących
udział w okresowych szkoleniach, mających na celu zaznajomienie ich z nowymi
technologiami profesjonalnego utrzymania czystości. Każdy z pracowników jest
wyposażony w ubranie robocze, co zdecydowanie ułatwia identyfikację naszej firmy.
Dysponujemy kadrą kierowniczą, która bezpośrednio nadzoruje i koordynuje powierzone
zlecenia. Inspektorzy nadzoru zobligowani są do organizacji i rozplanowania powierzonych
im prac oraz kontaktowania się z przedstawicielem Zleceniodawcy i bezzwłocznym
reagowaniem na jego uwagi.
Jesteśmy zakładem pracy chronionej, chętnie zatrudniamy pracowników
z orzeczeniem o niepełnosprawności, realizujemy wszystkie świadczenia należne
osobom z orzeczeniem.
Więcej na temat rekrutacji znajdziesz na:
https://www.amlux.pl/?p=312

AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.
AUCHAN MARKI
ul. Piłsudskiego 1
05-270 Marki

Dlaczego warto pracować w Auchan Marki?
1. Możemy rozwijać się.
Każdy pracownik ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i ciągłego rozwijania się
w następujących zawodach :pracownik hali działy spożywcze i przemysłowe, piekarz,
rzeźnik, kasjer, agent ochrony, magazynier, sprzedawca, pracownik działu technicznego,
informatyk, dział dekoracji.

2. Oferujemy następujące korzyści:
- premia indywidualna,
- premia za progresję,
- akcjonariat pracowniczy,
- opieka medyczna,
- ubezpieczenie na życie,
- dofinansowanie do wypoczynku,
- dofinansowanie do obiadów,
- dofinansowanie do karty Benefit,
- bony dla pracowników.
3. Oferujemy umowę o pracę na stanowiska:
- pracownik hali ( głównie: warzywa-owoce, ryby, wędliny, mięso )
- kasjer
Kontakt dla zainteresowanych:
Małgorzata Kacperczyk – tel. 22 7615618
Małgorzata Chustecka – tel. 22 7615616

EKON
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
ul. Kępińska 90
05-805 Otrębusy
(22) 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

Stowarzyszenie ,,Niepełnosprawni dla Środowiska EKON’’ jest przedsiębiorstwem
społecznym, które od 14 lat realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnościami, zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy (2000 miejsc
pracy, 6000 zaktywizowanych osób). Stowarzyszenie EKON to osoby, które wykorzystując
zdobytą wiedzę i różnorodne doświadczenie zawodowe pracują na rzecz zatrudnienia
i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jak również ekologii i środowiska
naturalnego. Liczne wyróżnienia i nagrody, w tym międzynarodowe, są wyrazem uznania
dla prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
i środowiska naturalnego.
W ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie inicjatyw prowadzone są
rekrutacje zarówno na stanowiska: kasjer/sprzedawca, magazynier, obsługa
klienta, pracownik biurowy, recepcjonista/ka.
Magdalena Świtajska
Specjalista ds. rekrutacji
503 736 025
www.pi-on.pl

HUTA ARCELORMITTAL WARSZAWA
Kasprowicza 132
01-949 Warszawa
Tel. 22 835 88 20

Świat wyglądałby zupełnie inaczej bez największej firmy stalowej i wydobywczej –
ArcelorMittal.
Budynki. Pojazdy. AGD. Elektronika. Wszystko z naszej stali. Ty też możesz ją tworzyć.
Nie obawiasz się ambitnych zadań? Cenisz najwyższe standardy? Stawiasz
bezpieczeństwo na pierwszym miejscu? - Dołącz do nas. Dzięki innowacyjnym
technologiom twórz z nami materiał, z którego powstanie świat jutra.
Działamy w 60 krajach, a nasza stal jest wszędzie. Możesz z nami pracować w wielu
różnych miejscach i swoją pracą wpływać na ludzi i społeczeństwa na całym świecie.
Możesz dowolnie kształtować swoją karierę i osiągać cele, jakie sobie wyznaczysz. Na
każdym etapie tej drogi możesz liczyć na wsparcie kierownictwa, swojego przełożonego
i współpracowników.
Huta ArcelorMittal Warszawa z Bielan należąca do Koncernu ArcelorMittal produkuje
wyroby długie ze stali węglowych i stopowych. Oferuje szeroki wachlarz gatunków stali
w tym łożyskowych, automatowych, sprężynowych, do nawęglania
i o podwyższonej wytrzymałości a także stal do zbrojenia betonu.
Wyroby produkowane w hucie ArcelorMittal Warszawa znajdują zastosowanie
w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym, w przeróbce plastycznej oraz
w budownictwie.
O pracę w ArcelorMittal Warszawa mogą ubiegać się absolwenci technicznych kierunków
studiów oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników o różnych
specjalnościach - elektrycy, mechanicy, automatycy itp. doświadczenie zawodowe mile
widziane. W ArcelorMittal w pracę angażujemy się wszyscy. Codziennie mierzymy się
z nowymi wyzwaniami, wychodzimy z inicjatywą i robimy wszystko, by wykonać swoje
zadania jak najlepiej. To samo dotyczy Twojej ścieżki kariery. Nie oczekuj gotowych
rozwiązań. To Ty odpowiadasz za swój rozwój. To Ty wybierasz spośród różnych
możliwości, które oferujemy. W ArcelorMittal swoją karierę możesz rozwijać w kraju lub
w dowolnym miejscu na świecie.
Nasze oferty zobaczysz na:
file:///C:/Users/user5/Downloads/Grafika_Rekrutacje_ArcelorMittal%20Warszawa.pdf

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW
UNIJNYCH
Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Tel. 22 542-20-00
email: mjwpu@mazowia.eu
www.funduszedlamazowsza.eu
www.mazowia.eu

Już od ponad 13 lat zajmujemy się wdrażaniem funduszy europejskich na Mazowszu.
Przez ten czas rozdysponowaliśmy ponad 16 mld zł na projekty samorządowe, biznesowe,
naukowe, kulturalne, edukacyjne i społeczne. Obecnie odpowiadamy za realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

skierowanego głównie do administracji, przedsiębiorstw, sektora naukowego
i pozarządowego.
Na czym polega nasza praca?
• Ogłaszamy konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej
• Oceniamy wnioski (również przy wsparciu ekspertów zewnętrznych)
• Opiekujemy się projektami – od momentu podpisania umowy o
dofinansowanie aż po kontrolę ich realizacji
• Informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania
• Promujemy fundusze europejskie na Mazowszu i dzielimy się wiedzą
• Realizujemy projekty własne we współpracy z krajowymi
i międzynarodowymi partnerami.
Nasze wyróżnienia:
• Medal „Pro Masovia” przyznany przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego za wkład w rozwój regionu
• Nagroda Główna w konkursie „Fundusze Europejskie w Kadrze”
Camerimage 2019 podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Toruniu za film „Pałac w Korczewie”
• Top Event Nagroda Branży – 9. Forum Rozwoju Mazowsza.
(www.forumrozwojumazowsza.pl)
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu
W ramach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
funkcjonuje 6 Punktów Infor- macyjnych Funduszy Europejskich (PIFE),
które znajdują się w: Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku,
Radomiu i Siedlcach.
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich to wiedza o unijnych funduszach
na wyciągnięcie ręki. Główny Punkt Informacyjny (GPI) oraz Lokalne Punkty
Informacyjne (LPI) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
świadczą szeroki, bezpłatny zakres usług w zakresie możliwości pozyskania
funduszy europejskich na dowolny pomysł na projekt.
W ramach mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
(PIFE)Specjaliści ds. funduszy europejskich udzielą fachowej
i merytorycznej odpowiedzi na pytania podczas konsultacji osobistych,
telefonicznych i mailowych – m.in. w zakresie pozyskania środków, realizacji oraz
rozliczania projektów.
Oprócz indywidualnie przeprowadzonych konsultacji PIFE organizują Mobilne
Punkty Informacyjne (MPI), spotkania informacyjne oraz szkolenia dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - przedsiębiorców, przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego oraz dla każdego, kto jest zainteresowany
realizacją projektów ze wsparciem fundu- szy Unii Europejskiej.
W jaki sposób pomagamy?
• przeprowadzamy diagnozę pomysłu, projektu – kwalifikujemy do
konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym
z Funduszy Europejskich,
• informujemy o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich
(w tym: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego oraz z krajowych programów operacyjnych),
• przeprowadzamy konsultacje w zakresie podstawowych warunków,
kryteriów i procedur dofinansowania projektu,
• udzielamy wstępnej pomoc beneficjentom w procesie rozliczania projektów
dofinansowanych w ramach programów operacyjnych
i regionalnych programów operacyjnych,
• przekazujemy kontakt do instytucji zajmujących się konkretnym działaniem,
w ramach którego Projektodawca może ubiegać się
o dofinansowanie realizacji projektu,
• przekazujemy nieodpłatne publikacje o Funduszach Europejskich.
GPI oraz LPI udziela również informacji o szkoleniach, kursach i warsztatach
finansowanych z funduszy europejskich pomocnych w poszerzeniu wiedzy,
podniesieniu kwalifikacji lub nabyciu nowych umiejętności niezbędnych na rynku
pracy.
Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń: infolinia 801 101 101 / 22 542 27 99
Skontaktuj się z nami!
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w
Warszawie, ul. Jagiellońska 74, tel. 22 524 27 11, 22 542 20 38, mail:
punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (LPI) w:
• Ciechanowie: ul. Plac Kościuszki 5, tel. 22 542 27 16,
punkt_ciechanow@mazowia.eu,
• Ostrołęce: ul. J. Piłsudskiego 38, tel. 22 542 27 15,
punkt_ostroleka@mazowia.eu
• Płocku: ul. Kolegialna 19, tel. 22 542 27 14, punkt_plock@mazowia.eu,
• Radomiu: ul. Kościuszki 5a, tel. 22 542 27 13, punkt_radom@mazowia.eu,
• Siedlcach: ul. Wiszniewskiego 4, tel. 22 542 27 12,
punkt_siedlce@mazowia.eu
Chcesz do nas dołączyć?
Jeśli jesteś zainteresowany pracą w MJWPU wejdź na naszą stronę www.mazowia.eu,
gdzie na bieżąco umieszczane są aktualne ogłoszenia o prowadzonych rekrutacjach.

METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa
www. metro.waw.pl
mail: rekrutacja@metro.waw.pl
tel. 655-45-51, 655-45-52, 655-45-57

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się
przedsiębiorstwem, dysponującym wieloletnim doświadczeniem w zakresie przewozów
pasażerskich, zarządzania, organizacji i realizacji budowy. Metro Warszawskie Sp. z o.o.
jako podmiot prawa handlowego, którego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa,
świadczy usługi przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie. Jednocześnie,
jako inwestor zastępczy na zlecenie m.st. Warszawy przygotowuje i nadzoruje całość
procesu inwestycyjnego przy rozbudowie stołecznego metra – największej inwestycji

komunikacyjnej w stolicy i jedynej w Polsce. Swoim pracownikom oferuje ciekawą i pełną
wyzwań pracę w nowocześnie zarządzanej firmie.
Obecnie poszukujemy osób między innymi na stanowiska:
•
•
•
•

Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator Sieci)
Monter Operator Nawierzchni Torowej,
Wartownik,
Elektronik taboru

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
M.ST. WARSZAWY
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. świadczy
kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka w sposób
odpowiedzialny
i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez
mieszkańców Warszawy.
Swoim pracownikom oferujemy:
• Pakiet świadczeń socjalnych w ramach, którego uprawnieni Pracownicy i ich
rodziny mogą korzystać z: dofinasowania do wypoczynku urlopowego, pomocy
finansowej,
w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczek zwrotnych na
cele mieszkaniowe, paczek choinkowych dla dzieci, częściowego zwrotu kosztów
zakupu okularów;
•

Grupowe ubezpieczenie na życie;

•

Prywatną opiekę medyczną;

•

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń, kursów oraz
dofinansowanie studiów;

•

Nagrody jubileuszowe oraz premie zadaniowe.

Poszukujemy pracowników w następujących zawodach:
•
•
•
•
•

Elektromonter Samochodowy SPRAWDZAM
Mechanik Samochodowy SPRAWDZAM
Operator Sprzętu Ciężkiego SPRAWDZAM
Monter Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej SPRAWDZAM
Robotnik Budowlany SPRAWDZAM

Kontakt w sprawie pracy w MPO: hr@mpo.com.pl, tel. 22 3910 229.

PROCTER & GAMBLE POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Zabraniecka 20
03-872 Warszawa

Jesteś uczniem szkoły technicznej (lub absolwentem) o profilu: elektronik /
mechatronik / automatyk?
Masz ukończone 18 lat?
Chcesz odbyć /trzy/sześcio- miesięczne lub dłuższe płatne praktyki techniczne w
naszej firmie?
P&G jest międzynarodową firmą będącą światowym liderem w produkcji dóbr
konsumpcyjnych.
Do P&G należą takie marki jak Pampers, Gillette, Old Spice, Always, czy Head &
Shoulders.
Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na:
Technik Praktykant (płatny staż w Fabryce Pieluszek Pampers w Warszawie)
To szansa dla Ciebie, aby poznać tajniki produkcji pieluszek Pampers i jednocześnie
zdobyć doświadczenie w branży FMCG.
Co Ci oferujemy?
• atrakcyjne wynagrodzenie
• wsparcie opiekuna merytorycznego
• udział w różnych szkoleniach rozwijających Twoje umiejętności
• pakiet benefitów pracowniczych ( m.in. dofinansowaną stołówkę pracowniczą)
• możliwość ewentualnego podjęcia dalszej współpracy po zakończeniu programu
praktyk
Co będziesz robił?
- Będziesz wsparciem w codziennych zadaniach przy produkcji pieluszek Pampers
- Poznasz nowoczesne technologie produkcyjne
Dołącz do Nas! – czekamy właśnie na Ciebie! Wyślij swoje CV na adres:
fabrykapampers.im@pg.com

RE/MAX CITY
Międzynarodowe biuro w obrocie nieruchomościami
Warszawa, ul. Bagno 2/94

Jeśli myślisz o zmianie branży, to praca z nieruchomościami jest idealnym rozwiązaniem
dla Ciebie! Dlaczego?
•
•
•

jest to jedna z nielicznych branż, które niezależnie od sytuacji gospodarczej zawsze
funkcjonują i będą funkcjonować,
jest to branża, która daje Ci dużą niezależność osobistą,
jest to branża, w której możesz zarabiać ponadprzeciętnie,

• jest to branża, gdzie jesteś szefem dla siebie.
Zapraszamy do kontaktu. O plusach tej branży porozmawiajmy osobiście. Jeśli jesteś
gotowy na nowe wyzwania aplikuj na maila: city(at)remax-polska.pl.

Jesteśmy międzynarodową firmą z ponad 47-letnim doświadczeniem. Na rynku
warszawskim mamy ugruntowaną pozycję i istniejemy już 7 lat. Zajmujemy się sprzedażą,
wynajmem, kupnem, najmem następujących nieruchomości: mieszkań, domów, działek:
budowlanych, inwestycyjnych, przemysłowych, rekreacyjnych, hal, magazynów itp.
Zapraszam do kontaktu. Biuro RE/MAX City, ul. Bagno 2 lok. 94, Warszawa
Znajdziesz nas na:
www.remaxcity.pl
https://www.facebook.com/remaxcitywarszawa/
https://www.linkedin.com/in/remax-city-international-real-estate-agency-warsaw-b05a9633/
Osoba do kontaktu
Ewelina Kulesza 603678110
ewelina.kulesza@remax-polska.pl

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Areszt śledczy:
Ul. CIUPAGI 1
Ul. Kłobucka 5
Ul. Chłopickiego 71a
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl
Areszt Śledczy jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi
Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania
kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce przeznaczony jest dla mężczyzn:
- tymczasowo aresztowanych;
- recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu półotwartego
- odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu półotwartego;
- młodocianych;
- deportowanych z innych krajów na podstawie umów międzynarodowych, w tym
Europejskiego Nakazu Aresztowania;
Kto może starać się o przyjęcie do służby:
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
* posiadająca obywatelstwo polskie;
* posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
* korzystająca z pełni praw publicznych;
* która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
* która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok
warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
* dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
* w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
* posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
* posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Termin planowanej rekrutacji: I KWARTAŁ 2021 R.
Link do rekrutacji:
https://sw.gov.pl/praca-oferty-okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie

TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20,
01-232 Warszawa

Jesteśmy firmą o 150-letniej tradycji, świadczącą usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego. Nasza wizja zakłada transport nowoczesny, ekologiczny, szybki,
przyjazny i bezpieczny.
Jako pracodawcę charakteryzuje nas stabilność, terminowość oraz dobra
organizacja pracy. Nasze zajezdnie zlokalizowane są w różnych warszawskich dzielnicach
(ZRP „Żoliborz” mieści się w okolicach stacji: Metro Młociny).
Zatrudniamy blisko 3600 pracowników i nieustannie poszukujemy osób
zainteresowanych współpracą nie tylko jako motorniczowie ale także jako pracownicy
zaplecza. W najbliższym czasie rekrutować będziemy m.in. elektromonterów, elektroników,
mechaników, ślusarzy, monterów instalacji sanitarnych i gazowych, spawaczy. Wszystkie
aktualne
oferty
pracy
znaleźć
można
na
naszej
stronie
internetowej
https://tw.waw.pl/praca/ .
Zapraszamy do współpracy!

URZĄD M.ST. WARSZAWY

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT
– WARSZAWA
Punkt informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zaprasza do zapoznania się
z możliwościami zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej
Unia Europejska daje nam wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwości podjęcia pracy
w jej strukturach. Instytucje UE oferują różnorodne i liczne formy pracy, stażu oraz
wolontariatu. Możliwość zatrudnienia w tak dużej organizacji międzynarodowej
z pewnością pozwoli nam zdobyć wyjątkowe doświadczenie, tak wartościowe na rynku
pracy. Zapoznamy się ze sposobem funkcjonowania i działania instytucji UE, poszerzymy

naszą wiedzę oraz podniesiemy kompetencje. Co istotne pracę w instytucjach
europejskich możemy podjąć w każdym wieku i w różnej formie.
Możliwości jakie Unia Europejska daje młodzieży to m.in.:
•

Staże - płatne, zazwyczaj trwające kilka miesięcy. Rekrutację na stanowisko stażysty
prowadzą: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej,
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy,
Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Istnieje także
możliwość odbycia stażu w agencjach europejskich takich jak: Europejska Agencja
Leków, czy Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Lista aktualnych
ofert stażu znajduje się na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_pl. Pamiętaj jednak, że oferta
staży jest również dostępna na stronach poszczególnych instytucji i agencji UE!
Przykład: Staże im Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim.
Czas trwania: 5 miesięcy
Wymagania: ukończony 18 rok życia, posiadanie wykształcenia wyższego,
biegła znajomość co najmniej dwóch języków urzędowych UE
Termin rekrutacji: 01.11.2020 - 30.11.2020

•

Wolontariat - Unia Europejska umożliwia odbycie wolontariatu w innych państwach
członkowskich, a także poza granicami Wspólnoty. Wolontariat Europejski jest okazją
do zaangażowania się w życie społeczne, wsparcia działań na rzecz określonej
inicjatywy. Oprócz tego umożliwia zawiązanie nowych znajomości oraz poznanie
nowych miejsc. Chcąc odbyć wolontariat warto poszukać interesujących nas ofert na
Europejskim Portalu Młodzieżowym (https://europa.eu/youth/volunteering/project_pl).
Inicjatywą europejską dzięki, której każdego roku tysiące młodych Europejczyków
rusza w podróż w celu niesienia pomocy jest Europejski Korpus Solidarności (EKS).
Zostać wolontariuszem w ramach EKS mogą osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 30
roku życia. Wolontariat może trwać od 2 do maksymalnie 12 miesięcy
(https://europa.eu/youth/solidarity_pl).

•

Jeżeli dopiero wchodzisz na rynek pracy lub od dłuższego czasu bezskutecznie
poszukujesz
zatrudnienia skorzystaj z narzędzi Europass, które pomogą Ci
przygotować kompletne portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową, takich
jak CV, list motywacyjny, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, czy prezentacji
kompetencji językowych (https://europass.org.pl/). Zaprezentuj się w profesjonalny
sposób, a przyszły pracodawca na pewno to doceni!

Oferta zatrudnienia w instytucja i agencjach Unii Europejskiej:
Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich. Co roku na
poszczególne stanowiska jest wielu kandydatów i spora konkurencja. Dlatego też warto
się wcześniej dobrze przygotować do procesu rekrutacji.

Osoby chcące podjąć zatrudnienie w strukturach Unii Europejskiej powinny rozpocząć
swoje poszukiwania od zapoznania się ofertą Europejskiego Urzędu Doboru Kadr
(EPSO), który odpowiada za rekrutację pracowników poprzez organizuję tzw. konkursów
otwartych. Składają się one z szeregu testów, na podstawie których oceniane są
umiejętności kandydatów.
Formy zatrudnienia jak i stanowiska na jakie można aplikować są różnorodne. W związku
z tym zróżnicowane są wymagania co do wykształcenia i kompetencji kandydatów.
Najczęściej poszukiwane są osoby na stanowiska: administratorów (odpowiedzialnych za
wdrażanie prawa UE), asystentów (odpowiadają za właściwe funkcjonowanie
administracji), tłumaczy, pracownicy kontraktowi (do zadań o charakterze fizycznym lub
administracyjnym), a także pracownicy zatrudnieni w celu wykonania konkretnej usługi
(konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.)
Na stronie internetowej https://epso.europa.eu/home_pl znajdują się wszystkie aktualne
oferty zatrudnienia oraz niezbędne informacje dotyczące trwającego procesu rekrutacji.
Warto również pamiętać o innych możliwościach zatrudnienia wspieranych przez UE. Jako
obywatel Polski, będącej członkiem Unii Europejskiej, masz możliwość wyjazdu do innego
państwa członkowskiego i podjęcia na w nim pracy. Poszukując zatrudnienia w dowolnym
kraju UE warto skorzystać z możliwości jakie daje EURES (Europejskie Sieci
Zatrudnienia). Za jej pomocą możemy wyszukać oferty pracy w krajach UE
(https://eures.praca.gov.pl/).

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA (CPS)
•
•

•

To inkubator przedsiębiorczości, w którym można wynająć biurko po
preferencyjnych cenach.
To punkt informacyjny, w którym można dokonać wszelkich działań związanych ze
wpisem do CEIDG oraz uzyskać informacje dotyczące dofinansowania na
rozpoczęcie lub rozwój swojej firmy.
Tu prowadzony jest program miejski Academy_Smolna#2020,który skierowany
jest do przedsiębiorców i osób, które planują założyć firmę w Warszawie
https://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/
Czas trwania: marzec –grudzień 2020
W ramach projektu prowadzone jest indywidualne doradztwo z zakresu: prawa,
biznesu i księgowości, łącznie 630 h, obecnie prowadzonym w formie online.
Program ma celu umożliwienie osobom mieszkającym w Warszawie,
zamierzającym założyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom,
dotarcie do grona wyspecjalizowanych doradców w zakresie kluczowych zagadnień
biznesowych, prawnych
i księgowych. Dodatkowo zapewniamy długofalowy 6 miesięczny mentoring
biznesowy dla wybranych uczestników - łącznie 50 h. Program stanowi jeden z
elementów pomocowych tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców oferowanej
przez
warszawski
samorząd
w
ramach
pakietu
#WarszawaPomagaPrzedsiebiorcom.

•

•

Tu odbywają się profesjonalne szkolenia, wykłady eksperckie i spotkania
networkingowe
np.
#Net_Smolna,
obecnie
w
formie
on-line.
https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/10/26/net_smolna-aktualizacja/
Tu można dowiedzieć się jak wziąć udział w programach akceleracyjnych, które
finansowane są ze środków miejskich.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
www.firma.um.warszawa.pl
www.facebook.com/CentrumPrzedsiebiorczosciSmolna

URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY

Siedziba: ul. Grochowska 171b, 04-111 Warszawa
Placówka: ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
Placówka: ul. Młynarska 37A, 01-175 Warszawa
Tel.: 19524
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl,
mlynarska@up.warszawa.pl,
www.warszawa.praca.gov.pl
Branża: Administracja Samorządowa (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Urząd Pracy m. st. Warszawy działa na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).
W ramach naszej działalności istnieje możliwość skorzystania m. in. z:
- bezpłatnego pośrednictwa pracy,
- usług z zakresu poradnictwa zawodowego,
- szkoleń, staży, prac interwencyjnych,
- jednorazowo przyznawanych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- sali informacji zawodowej.
Realizujemy również wiele projektów rynku pracy adresowanych do osób młodych jak
i osób z grup defaworyzowanych:
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), skierowany do osób
poniżej 30 r. ż.,
- Regionalny Program Operacyjny (RPO), skierowany do osób powyżej 30 r. ż.,
- Program Aktywni 50+, skierowany do osób powyżej 50 r. ż.
Wszystkie nasze usługi są bezpłatne
Infolinia 19524
(opłata jak za połączenie wg taryfy operatora)

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA TARGÓWEK

Ul. Dąbrowszczaków 14
03-484 Warszawa
Tel. 22 511 76 00
Fax 22 619 11 04
E-mail: us.warszawa.targowek@mf.gov.pl
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-targowek
Wizyta w Urzędzie Skarbowym możliwa jest po wcześniejszym jej umówieniu.
Zapraszamy do umówienia wizyty:
- przez Internet – korzystając z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”, dostępnej
pod adresem https://wizyta.podatki.gov.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu 22 511 76 30, 22 511 76 32
- podczas osobistej wizyty w Urzędzie – w punkcie rezerwacji wizyty
Godziny obsługi klienta:
poniedziałek
8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 15.00
Podstawowymi zadaniami Urzędu są :
•
ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,
•
wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych,
•
wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie
zabezpieczenia należności pieniężnych,
•
udzielanie pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu
obowiązków podatkowych,
•
prowadzenie ewidencji podatników i płatników,
•
wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
•
współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych
z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi
określonych przepisami prawa międzynarodowego.
Zasady naboru do pracy w Urzędzie Skarbowym regulują przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.265).
W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba która:
•
jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o służbie cywilnej,
•
korzysta z pełni praw publicznych,
•
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
•
posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
•
cieszy się nieposzlakowaną opinią,
oraz osoba niepełnosprawna – na warunkach określonych w art. 29a ustawy o
służbie cywilnej.
Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w Urzędzie Skarbowym Warszawa Targówek
publikowane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w zakładce: „oferty pracy” na stronie www.dsc.kprm.gov.pl,
- na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
w zakładce: „ogłoszenia – oferty pracy” (www.mazowieckie.kas.gov.pl ),
- poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie urzędu /Izbie Administracji Skarbowej.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT
WARSZAWA - PRAGA PÓŁNOC
ul. 11-go Listopada 15a
03-446 Warszawa
tel.: 22 714-20-00
fax.: 22 818-19-06

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7.30 -15.30
Godziny przyjęć klientów:
Poniedziałek – Piątek 8.00 -15.00
Sala obsługi świadczeniobiorców
Sala obsługi ubezpieczonych i płatników składek – tymczasowo przeniesiona na
ul. Podskarbińską 25 (siedziba II O/ZUS w Warszawie)
Kontakt:
• Umawianie e-wizyt – ZUS.pl/e-wizyta
• Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS w Internecie
• Infolinia ZUS tel. 22 560 16 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną
posiadającą osobowość prawną. ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu
ubezpieczeń społecznych od przeszło 86 lat. Głównym obszarem naszych działań są
szeroko pojęte ubezpieczenia społeczne, takie jak świadczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe - zajmujemy się gromadzeniem składek na ubezpieczenia
społeczne oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub
macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie
obowiązujących.
Co nas wyróżnia? Nasze trzy kluczowe wartości:
- Zaufanie
- Uczciwość
- Szacunek
oraz indywidualne i empatyczne podejście do klienta. Nasi pracownicy to przedstawiciele
wielu pokoleń. Dzięki ich współpracy możemy sprostać zmieniającej się rzeczywistości.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M. ST. WARSZAWY

ul. Belgijska 4,
02-511 Warszawa
Tel. 22 565 23 55
Fax 22 845 07 14
E-mail sekretariat@zlobki.waw.pl
www.zlobki.waw.pl

Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest samorządową jednostką organizacyjną,
grupującą 69 prowadzonych przez Warszawę żłobków publicznych i zatrudniającą ponad

1 900 osób. Codziennie do naszych żłobków uczęszcza ponad 8 000 dzieci, a liczba ta
rośnie wraz z każdym nowo otwartym żłobkiem. W chwili obecnej w budowie są kolejne
żłobki, które przyjmą pod opiekę ponad 400 dzieci.
Naszym nadrzędnym celem jest zawsze dobro będącego pod opieką żłobka dziecka.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki naszym podopiecznym,
dbanie o ich prawidłowy rozwój oraz odpowiednie wyżywienie, Zespół poszukuje
wykwalifikowanych pracowników, którym oferuje zatrudnienie na konkurencyjnych
względem rynku warunkach pracy i wynagrodzenia, zapewniając przy tym komfortowe
warunki pracy i możliwość samorealizowania się w pracy z dziećmi.
Praca w żłobku dedykowana jest w pierwszej kolejności tym, którzy kochają dzieci,
spełniają się zawodowo przy codziennej opiece nad nimi i cieszą się każdym kolejnym
etapem ich rozwoju.
Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:
•

•
•
•
•

opiekun - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość
o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku. Wymagane
kwalifikacje zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr
45 poz. 235);
starsza pielęgniarka / starsza położna – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie
opieki zdrowotnej dzieciom i pracownikom żłobka. Współpraca z psychologiem
i opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi;
intendent - Zapewnia wysokiej jakości usługi w zakresie organizacji żywienia dzieci
w żłobku, mające na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;
psycholog;
kucharz / pomoc kuchenna / sprzątaczka / robotnik gospodarczy.

Staramy się zaoferować w miarę możliwości pracę w okolicach miejsca zamieszkania.
Kontakt z sekcją doboru i rozwoju kadr:
Agnieszka Stefańska
tel. 22 27 752 63
e-mail: astefanska@zlobki.waw.pl
Ogłoszenia o rekrutacji:
https://zlobki.waw.pl/aktualnosci-strona-glowna/poszukujemy-opiekunek/
Link do aplikacji:
https://zlobki.waw.pl/praca/oferty-zlobki/rekrutacja-na-stanowisko-opiekunka-dziecieca-wzlobku/

