
LUBELSKIE 

ADMINISTRACYJNA BIUROWA 

Chełm Pracownik sekretariatu/ 
Asystent Prezesa Zarządu 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20980 

Lubartów Asystent/tka Zarządu z j. 
niemieckim 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,asystent-tka-zarzadu-z-j-

niemieckim,119730.chtm 
Lubelskie Specjalista/tka ds. Zamówień 

publicznych 
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,specjalista-tka-ds-zamowien-
publicznych,119107.chtm 

Lubelskie Pracownik sekretariatu 
biura syndyka 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,pracownik-sekretariatu-biura-syndyka-k-

m-,118629.chtm 
Lubelskie Praktykant/tka (u 

komornika sądowego przy 
sądzie rejonowym) 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,praktykant-tka,112710.chtm 

Lubelskie Staż/praktyka w dziale hr Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,staz-
praktyka-w-dziale-hr,119575.chtm 

Lubelskie Praktyki w dziale 
księgowości 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,praktyki-
w-dziale-ksiegowosci,118782.chtm 

Lublin Koordynator/ka szkolnych 
zespołów roboczych podczas 
ii edycji szkolnych budżetów 

obywatelskich 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,koordynator-ka-szkolnych-zespolow-
roboczych-podczas-ii-edycji-szkolnych-budzetow-

obywatelskich,118310.chtm 
Lublin Osoba do prac 

administracyjnych 
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20971 

Lublin Menedżer oddziału Bricks 4 
Kidz 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21032 

Lublin Asystent ds. projektów 
zewnętrznych WSPA 

https://abk.wspa.pl/index.php/pl/2022/08/18/asyst
ent-ds-projektow-zewnetrznych-wspa/ 

Lublin Osoba do prac 
administracyjnych 

https://abk.wspa.pl/index.php/pl/2022/07/27/osoba
-do-prac-administracyjnych/ 

Lublin Asystent Specjalisty ds. 
Systemów Jakości 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21021 

Lublin Collections Analyst with 
French/Spanish/Portuguese

/German/Italian/English 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,collections-analyst-with-french-spanish-

portuguese-german-italian-english,120019.chtm 
Lublin Praca w dziale kadr i płac https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownika-dzialu-

kadr-i-plac-zatrudnie-CID4-
IDQ27El.html#499c8c1e5b 

Lublin Pracownik 
biurowy/pracownik ds. 

projektu 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
biurowy-pracownik-ds-projektu-CID4-IDQofHR.html 

Lublin Rejestracja, recepcja, biuro 
handlowe, ochrona 

https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestracja-recepcja-
biuro-handlowe-ochrona-praca-po-szkoleniu-CID4-

IDQhF45.html 
Lublin/Lubelskie Asystent/tka Specjalisty ds. 

Systemów Jakości 
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,asystent-

tka-specjalisty-ds-systemow-jakosci,120289.chtm 
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ARTYSTYCZNA (GRAFIKA, FOTOGRAFIA I IN.) 

Lubelskie Grafik 
komputerowy 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,grafik-
komputerowy-k-m-,119003.chtm 

 

BADANIA, ROZWÓJ 

Lublin POST-DOC 
POSITION in the 
Department of 
Metrology and 

Modelling of 
Agrophysical 

Processes on the 
research project 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,post-doc-position-f-m-in-the-department-

of-metrology-and-modelling-of-agrophysical-
processes-on-the-research-project-physico-empirical-

description-of-the-unsaturated-soil-hydraulic-
conductivity-coefficient-with-the-hysteresis-effect-

taken-into-account-,119590.chtm 

 

BRANŻA BUDOWLANA, PRACOWNICY FIZYCZNI, STANOWISKA INŻYNIERYJNE, MECHANICZNE 

Biała Podlaska Inżynier Budowy http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21008 
Biała Podlaska Asystentka budowy http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21007 
Janów Lubelski Operator CNC http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20988 

Lubelskie Inżynier / 
Kierownik robót 

sanitarnych 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21002 

Lubelskie Asystent 
Projektanta - 

Specjalista 
BIM/Revit 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21016 

Lubelskie (z projektami w 
różnych częściach PL) 

Inżynier Budowy http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21020 

Lublin Praca fizyczna https://bk.up.lublin.pl/Oferta/523564f1-0087-4163-
937d-fe63a6698e5a 

Lublin Inżynier ds. 
Automatyki i 
zabezpieczeń 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20941 

Lublin Specjalista ds. 
pomiarów PEM 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21031 

Lublin Inżynier procesu http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21024 
Lublin Asystent 

projektanta sieci 
światłowodowych 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21004 

Lublin Asystent terenowy 
kierownika robót 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21003 

Lublin Młodszy Kierownik 
Projektu / 

Kierownik Projektu 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21000 

Lublin Inżynier Budowy 
Mostów 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20984 

Lublin Asystent/ka działu 
pomp ciepła 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20992 

Lublin Monter sieci http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20987 
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światłowodowych, 
elektromonter sieci 

elektrycznych 
Lublin (z delegacjami na terenie 

PL) 
Pracownik 

ogólnobudowlany/e
lektromonter – 

automatyk/monter 
stacji 

transformatorowyc
h 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21022 

Lublin/delegacje na terenie PL Pracownik 
ogólnobudowlany/e

lektromonter – 
automatyk/monter 

stacji 
transformatorowyc

h 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21023 

Lublin/Puławy Inżynier Elektryk http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21001 
 

Świdnik Pracownik 
produkcji – ślusarz-

nitowacz 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20876 

Zamość Montażysta stolarki 
otworowej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/montazysta-
stolarki-otworowej-CID4-IDQqbng.html 

Zamość Pracownik 
Produkcji stolarki 

otworowej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
produkcji-stolarki-otworowej-CID4-IDQq9sG.html 

 

EDUKACJA 

Lubelskie Wychowawca Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,wychowawca-k-m-,114608.chtm 

Lubelskie Wychowawca wypoczynku 
na koloniach 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,wychowawca-wypoczynku-na-koloniach-

k-m-,113700.chtm 
Lubelskie Trener/ka edukacyjny/a https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,trener-

ka-edukacyjny-a,111976.chtm 
Lublin Opiekun/ka w żłobku https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,opiekun-

ka-w-zlobku,120310.chtm 
Lublin Trener/ka z zakresu 

edukacji międzykulturowej / 
pracy z migrantami 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,trener-
ka-z-zakresu-edukacji-miedzykulturowej-pracy-z-

migrantami,120295.chtm 
Lublin Trener/ka z zakresu 

zarządzania projektami w 
wymiarze osobistym 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,trener-
ka-z-zakresu-zarzadzania-projektami-w-wymiarze-

osobistym,120293.chtm 
Lublin Trener/ka z zakresu 

kreatywności, rozwoju 
osobistego 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,trener-
ka-z-zakresu-kreatywnosci-rozwoju-

osobistego,120292.chtm 
Lublin Trener/ka z zakresu 

ekologii, edukacji 
ekologicznej, CSR 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,trener-
ka-z-zakresu-ekologii-edukacji-ekologicznej-

csr,120291.chtm 
Lublin Logopeda - nauczyciel  
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współorganizujący proces 
kształcenia 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,logopeda-nauczyciel-wspolorganizujacy-

proces-ksztalcenia-k-m-,120240.chtm 
Lublin Psycholog - nauczyciel 

współorganizujący proces 
kształcenia w grupie 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,psycholog-nauczyciel-wspolorganizujacy-

proces-ksztalcenia-w-grupie-k-m-,120239.chtm 
Lublin Nauczyciel/ka przedszkola https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,nauczyciel-ka-przedszkola,120238.chtm 
Lublin pomoc nauczyciela https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pomoc-

nauczyciela,120228.chtm 
Lublin Opiekun/ka w żłobku https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,opiekun-

ka-w-zlobku,120224.chtm 
Lublin nauczyciel/ka wychowania 

przedszkolnego 
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,nauczyciel-ka-wychowania-
przedszkolnego,120223.chtm 

Lublin Lektor/ka języka 
angielskiego dla dzieci w 

wieku żłobkowym i 
przedszkolnym 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,lektor-
ka-jezyka-angielskiego-dla-dzieci-w-wieku-
zlobkowym-i-przedszkolnym,120038.chtm 

Lublin nauczyciel/ka biologii https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,nauczyciel-ka-biologii,118488.chtm 

Lublin Nauczyciel/ka w 
przedszkolu 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,nauczyciel-ka-w-

przedszkolu,119775.chtm 
Lublin Nauczyciel/ka Wychowania 

Przedszkolnego 
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,nauczyciel-ka-wychowania-
przedszkolnego,119309.chtm 

Lublin/Lubelskie Lektor/ka języka 
francuskiego - 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,lektor-
ka-jezyka-francuskiego-online,120268.chtm 

Puławy Wychowawca do grupy 
przedszkolnej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/nauczyciel-w-
przedszkolu-CID4-IDQ6t5j.html#499c8c1e5b 

Puławy Opiekunka do grupy 
żłobkowej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/opiekun-w-zlobku-
etat-CID4-IDPORKP.html 

Świdnik Pomoc nauczyciela https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pomoc-
nauczyciela,118210.chtm 

Świdnik Nauczyciel/ka przedszkola Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,nauczyciel-ka-przedszkola,118209.chtm 

 

 

HOTELATSTWO, GASTRONOMIA, TURYSTYKA 

Lubelskie Kelner/kierownik sali https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kelner-
kierownik-sali-k-m-,119463.chtm 

Lubelskie Kucharz https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kucharz-k-m-
,119462.chtm 

Lublin Pracownik Lodziarnio-
Kawiarni 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21027 

Lublin Młodszy Kierownik 
Zmiany 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21029 

Lublin Pracownik biura 
turystycznego 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pracownik-
biura-turystycznego-k-m-,119956.chtm 
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INFORMATYCZNA, PROGRAMISTYCZNA 

Lubelskie Automatyk / 
programista plc 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20908 

Lubelskie Staż/praktyka - 
programista/tka .net/ 

programista php/ 
frontend developer 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,staz-
praktyka-programista-tka-net-programista-php-

frontend-developer,118787.chtm 

Lublin Programista/tka PHP https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,programista-tka-php-full-stack-developer-

,117559.chtm 
Lublin Junior IOS developer 

 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20964 

Lublin Programista php (full 
stack developer) 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20727 

Lublin Programista PHP (full 
stack developer) 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20728 

Lublin Młodszy Specjalista ds. 
Wsparcia IT 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21030 

Lublin Junior DevOps Engineer 
(Akademia Cloud 

Competence Center) 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20998 

Lublin starszy informatyk https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,starszy-
informatyk-k-m-,120115.chtm 

Lublin Specjalista ds. 
cyberbezpieczeństwa 

https://abk.wspa.pl/index.php/pl/2022/08/11/6207/ 

Lublin Młodszy/a 
Specjalista/tka ds. 

Wsparcia IT 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,mlodszy-a-specjalista-tka-ds-wsparcia-

it,120333.chtm 
Świdnik Młodszy specjalista ds. 

zarządzania aplikacjami 
http://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/page/472-

praca-w-wytworni-sprzetu-komunikacyjnego-pzl-
swidnik 

Zamość Informatyk http://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/page/736-sad-
apelacyjny-w-lublinie-ndash-oddzial-informatyczn 
 

KSIĘGOWOŚĆ 

Lubelskie Młodszy księgowy/księgowy https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,mlodszy-
ksiegowy-ksiegowy-k-m-,119135.chtm 

Lubelskie 
 

Asystent/tka d/s 
księgowych i kadrowych 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,asystent-
tka-d-s-ksiegowych-i-kadrowych,118640.chtm 

Lublin Asystent/tka ds. Księgowości Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,asystent-
tka-ds-ksiegowosci,116878.chtm 

Lublin Asystent ds. Księgowości Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20660 
Lublin Specjalista/tka ds. 

księgowości i 
sprawozdawczości 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,specjalista-tka-ds-ksiegowosci-i-

sprawozdawczosci,120241.chtm 
Lublin Specjalista/tka ds. 

kontrolingu 
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,specjalista-tka-ds-
kontrolingu,120219.chtm 

Lublin Księgowy, Księgowa https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
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oferte,6743,ksiegowy-ksiegowa,119711.chtm 
Lublin Księgowy/a http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21013 
Lublin Specjalista ds. kontrolingu http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21009 

 
Lublin Tax & legal consultant 

development initiative (cdi) 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/f840f7de-

d308-4c5a-a486-1e331ac8c3c2 
Lublin Asystent/tka ds. Księgowości https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,asystent-tka-ds-ksiegowosci,116878.chtm 
Motycz Pomoc Księgowego/Młodszy 

Księgowy 
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20960 

Świdnik Księgowa/Księgowy  
 

https://www.olx.pl/oferta/praca/ksiegowa-ksiegowy-
CID4-IDCREtI.html#499c8c1e5b 

 

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO 

Biała Podlaska Pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-
orzeczeniem-biala-podlaska-CID4-IDPgG0u.html 

Chełm Pracownik dozoru https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dozoru-
chelm-CID4-IDQiub3.html 

Czerwonka Gozdów Pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
obiekt-przemyslowy-czerwonka-gozdow-CID4-

IDQmHLV.html 
Kraśnik Pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

CID4-IDQ7NRp.html#499c8c1e5b 
Lublin Oferta pracy Inspektor 

ds. BHP 
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20986 

Lublin Pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/lublin-praca-na-
obiekcie-przemyslowym-logistycznym-CID4-IDQvhjM.html 

Lublin Ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestracja-recepcja-
biuro-handlowe-ochrona-praca-po-szkoleniu-CID4-

IDQhF45.html 
Lublin/Niemce Zakład Pracy 

Chronionej: ochrona 
magazynu 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zaklad-pracy-
chronionej-ochrona-magazynu-lublin-niemce-CID4-

IDQhGSZ.html 
Łuków Strażnik Pracownik 

Ochrony 
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-

ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html 
Łuków Strażnik Pracownik 

Ochrony 
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-

ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-
IDJWYk4.html#499c8c1e5b 

Łuków Pracownik Ochrony, https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
instytucja-publiczna-zaklad-pracy-chronionej-CID4-

IDQnxmf.html 
Małaszewicze Małe Portier https://www.olx.pl/oferta/praca/portier-malaszewicze-

male-CID4-IDQoCna.html 
Międzyrzec Podlaski Pracownik ochrony 

fizycznej 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

fizycznej-miedzyrzec-podlaski-CID4-IDQopgf.html 
Poniatowa Pracownik ochrony 

fizycznej - obiekt 
przemysłowy 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
fizycznej-obiekt-przemyslowy-poniatowa-CID4-

IDQbMcB.html 
Puławy Pracownik Ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
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https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-obiekt-przemyslowy-czerwonka-gozdow-CID4-IDQmHLV.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-obiekt-przemyslowy-czerwonka-gozdow-CID4-IDQmHLV.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-CID4-IDQ7NRp.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-CID4-IDQ7NRp.html#499c8c1e5b
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20986
https://www.olx.pl/oferta/praca/lublin-praca-na-obiekcie-przemyslowym-logistycznym-CID4-IDQvhjM.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/lublin-praca-na-obiekcie-przemyslowym-logistycznym-CID4-IDQvhjM.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestracja-recepcja-biuro-handlowe-ochrona-praca-po-szkoleniu-CID4-IDQhF45.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestracja-recepcja-biuro-handlowe-ochrona-praca-po-szkoleniu-CID4-IDQhF45.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestracja-recepcja-biuro-handlowe-ochrona-praca-po-szkoleniu-CID4-IDQhF45.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/zaklad-pracy-chronionej-ochrona-magazynu-lublin-niemce-CID4-IDQhGSZ.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/zaklad-pracy-chronionej-ochrona-magazynu-lublin-niemce-CID4-IDQhGSZ.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/zaklad-pracy-chronionej-ochrona-magazynu-lublin-niemce-CID4-IDQhGSZ.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-lukow-woj-lubelskie-CID4-IDJWYk4.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-instytucja-publiczna-zaklad-pracy-chronionej-CID4-IDQnxmf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-instytucja-publiczna-zaklad-pracy-chronionej-CID4-IDQnxmf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-instytucja-publiczna-zaklad-pracy-chronionej-CID4-IDQnxmf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/portier-malaszewicze-male-CID4-IDQoCna.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/portier-malaszewicze-male-CID4-IDQoCna.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-miedzyrzec-podlaski-CID4-IDQopgf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-miedzyrzec-podlaski-CID4-IDQopgf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-obiekt-przemyslowy-poniatowa-CID4-IDQbMcB.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-obiekt-przemyslowy-poniatowa-CID4-IDQbMcB.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-obiekt-przemyslowy-poniatowa-CID4-IDQbMcB.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-zpch-pulawy-CID4-IDQt65r.html


zpch-pulawy-CID4-IDQt65r.html 
Świdnik Pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

swidnik-CID4-IDPTAED.html 
Świdnik pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

swidnik-CID4-IDPTAED.html 
Świdnik ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/od-1-09-ochrona-

obiektu-przemyslowego-w-swidniku-system-24-48-CID4-
IDKwMfq.html 

Zamość Pracownik Ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
zamosc-ul-lwowska-CID4-IDQmrLY.html 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Lubelskie Asystent Specjalisty ds. 
systemów jakości 

https://bk.up.lublin.pl/Oferta/84307fcb-520d-4406-
9f5a-6afb545b2d28 

Lublin Pharmacovigilance 
specialist 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,pharmacovigilance-specialist,117654.chtm 

Lublin Kierownik Placówki 
Wsparcia Dziennego 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierownik-
placowki-wsparcia-dziennego-k-m-,120270.chtm 

Lublin Nazwa stanowiska: 
Starszy referent/ 

Młodszy specjalista 
w Wydziale Świadczeń 

Opieki Zdrowotnej 
Dział Analiz, Planowania 

i Monitorowania 

https://abk.wspa.pl/wp-
content/uploads/2022/08/Og%C5%82oszenie-o-

rekrutacji-nr-Lublin.22.19.pdf 

 

PRACOWNICY PORZĄDKOWI 

Biała Podlaska Pracownik gospodarczy 
- dozorca 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
gospodarczy-dozorca-CID4-IDM1h0H.html 

Bystrzejowice Pierwsze Pani sprzątająca https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-pani-
sprzatajacej-CID4-IDQaEMu.html 

Chełm Utrzymanie czystości w 
obiekcie 

https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-
na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html#499c8c1e5b 

Chełm Utrzymanie czystości w 
obiekcie 

https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-
na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html 

Chełm Pracownik terenu 
zewnętrznego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-terenu-
zewnetrznego-zpch-mile-widziane-orzeczenie-chelm-

CID4-IDQmw5a.html 
Janów Lubelski Kwalifikowany 

pracownik ochrony 
https://www.olx.pl/oferta/praca/kwalifikowany-

pracownik-ochrony-janow-lubelski-CID4-IDQnkSY.html 
Lublin Usługa utrzymania 

czystość 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-

orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-
IDQ7SpD.html#499c8c1e5b;promoted 

Lublin Pracownik serwisu 
sprzątającego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-
sprzatajacego-CID4-IDQsX4z.html 

Lublin Sprzątanie pomieszczeń 
magazynowo-biurowych 

https://www.olx.pl/oferta/praca/osoby-do-sprzatania-
CID4-IDQ04fH.html#499c8c1e5b 

Lublin Sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-klatek-caly-
etat-CID4-IDPK4rg.html 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-zpch-pulawy-CID4-IDQt65r.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-swidnik-CID4-IDPTAED.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-swidnik-CID4-IDPTAED.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-swidnik-CID4-IDPTAED.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-swidnik-CID4-IDPTAED.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/od-1-09-ochrona-obiektu-przemyslowego-w-swidniku-system-24-48-CID4-IDKwMfq.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/od-1-09-ochrona-obiektu-przemyslowego-w-swidniku-system-24-48-CID4-IDKwMfq.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/od-1-09-ochrona-obiektu-przemyslowego-w-swidniku-system-24-48-CID4-IDKwMfq.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-zamosc-ul-lwowska-CID4-IDQmrLY.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-zamosc-ul-lwowska-CID4-IDQmrLY.html
https://bk.up.lublin.pl/Oferta/84307fcb-520d-4406-9f5a-6afb545b2d28
https://bk.up.lublin.pl/Oferta/84307fcb-520d-4406-9f5a-6afb545b2d28
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pharmacovigilance-specialist,117654.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pharmacovigilance-specialist,117654.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierownik-placowki-wsparcia-dziennego-k-m-,120270.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierownik-placowki-wsparcia-dziennego-k-m-,120270.chtm
https://abk.wspa.pl/wp-content/uploads/2022/08/Og%C5%82oszenie-o-rekrutacji-nr-Lublin.22.19.pdf
https://abk.wspa.pl/wp-content/uploads/2022/08/Og%C5%82oszenie-o-rekrutacji-nr-Lublin.22.19.pdf
https://abk.wspa.pl/wp-content/uploads/2022/08/Og%C5%82oszenie-o-rekrutacji-nr-Lublin.22.19.pdf
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-dozorca-CID4-IDM1h0H.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-dozorca-CID4-IDM1h0H.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-pani-sprzatajacej-CID4-IDQaEMu.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-pani-sprzatajacej-CID4-IDQaEMu.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/utrzymanie-czystosci-na-obiekcie-CID4-IDQ7Gtc.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-terenu-zewnetrznego-zpch-mile-widziane-orzeczenie-chelm-CID4-IDQmw5a.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-terenu-zewnetrznego-zpch-mile-widziane-orzeczenie-chelm-CID4-IDQmw5a.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-terenu-zewnetrznego-zpch-mile-widziane-orzeczenie-chelm-CID4-IDQmw5a.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/kwalifikowany-pracownik-ochrony-janow-lubelski-CID4-IDQnkSY.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/kwalifikowany-pracownik-ochrony-janow-lubelski-CID4-IDQnkSY.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html#499c8c1e5b;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html#499c8c1e5b;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html#499c8c1e5b;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-sprzatajacego-CID4-IDQsX4z.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-sprzatajacego-CID4-IDQsX4z.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/osoby-do-sprzatania-CID4-IDQ04fH.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/osoby-do-sprzatania-CID4-IDQ04fH.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-klatek-caly-etat-CID4-IDPK4rg.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-klatek-caly-etat-CID4-IDPK4rg.html


Lublin Sprzątanie (sklepu) https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-osobe-z-
orzeczeniem-do-sprzatania-sklepu-lublin-a-CID4-

IDQq5AC.html 
Lublin sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/osoby-do-sprzatania-

CID4-IDQ04fH.html 
Lublin usługi utrzymania 

czystości 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-
orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html 

Lublin Pracownik Porządkowy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
porzadkowy-lublin-CID4-IDQnwJr.html 

Łukowce Pracownik serwisu 
sprzątającego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-
sprzatajacego-biala-podlaska-CID4-IDQgNqd.html 

Markowicze SPRZĄTANIE https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-na-obiekcie-
CID4-IDOvWgv.html 

 

TŁUMACZENIA 

Lublin Office 
assistant/translator 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,office-
assistant-translator,119244.chtm 

Lublin Praktyka: tłumaczenie 
tekstów naukowych, 

książek, sklepów 
internetowych 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,praktyka-
tlumaczenie-tekstow-naukowych-ksiazek-sklepow-

internetowych-k-m-,76116.chtm 

Lublin Office 
assistant/translator 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20900 

Lublin Office 
Assistant/Translator 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20901 

 

TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA, MAGAZYN 

Lubelskie Kierowca/ kierowczyni https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierowca-
kierowczyni,118730.chtm 

Lublin Spedytor 
Międzynarodowy 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20994 

Lublin Logistyk/Magazynier https://www.olx.pl/oferta/praca/logistyk-magazynier-
leroy-merlin-lublin-felin-CID4-IDPjATf.html 

Lublin Pracownik produkcyjny https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
produkcyjny-praca-dla-osob-niepelnosprawnych-CID4-

ID9cXor.html 
Puławy Magazynier https://www.olx.pl/oferta/praca/magazynier-branza-

elektryczna-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDMPBNu.html 

Zamość Pomocnik w Stihl (sklep, 
kierowca) 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pomocnika-
z-orzeczeniem-w-stihl-u-w-zamosciu-CID4-

IDMBQer.html#499c8c1e5b 
 

SPRZEDAŻ, MARKETING, OBSŁUGA KLIENTA 

Biłgoraj Pracownik Magazynu 
mięsa/wędlin 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynu-
miesa-wedlin-w-zakladzie-miesnym-wasag-CID4-

IDvE3mW.html 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-osobe-z-orzeczeniem-do-sprzatania-sklepu-lublin-a-CID4-IDQq5AC.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-osobe-z-orzeczeniem-do-sprzatania-sklepu-lublin-a-CID4-IDQq5AC.html
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https://www.olx.pl/oferta/praca/osoby-do-sprzatania-CID4-IDQ04fH.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-osob-z-orzeczeniem-rencistow-z-zus-CID4-IDQ7SpD.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-porzadkowy-lublin-CID4-IDQnwJr.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-porzadkowy-lublin-CID4-IDQnwJr.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-sprzatajacego-biala-podlaska-CID4-IDQgNqd.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-sprzatajacego-biala-podlaska-CID4-IDQgNqd.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-na-obiekcie-CID4-IDOvWgv.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-na-obiekcie-CID4-IDOvWgv.html
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,office-assistant-translator,119244.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,office-assistant-translator,119244.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,praktyka-tlumaczenie-tekstow-naukowych-ksiazek-sklepow-internetowych-k-m-,76116.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,praktyka-tlumaczenie-tekstow-naukowych-ksiazek-sklepow-internetowych-k-m-,76116.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,praktyka-tlumaczenie-tekstow-naukowych-ksiazek-sklepow-internetowych-k-m-,76116.chtm
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20900
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20901
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierowca-kierowczyni,118730.chtm
https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,kierowca-kierowczyni,118730.chtm
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20994
https://www.olx.pl/oferta/praca/logistyk-magazynier-leroy-merlin-lublin-felin-CID4-IDPjATf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/logistyk-magazynier-leroy-merlin-lublin-felin-CID4-IDPjATf.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-produkcyjny-praca-dla-osob-niepelnosprawnych-CID4-ID9cXor.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-produkcyjny-praca-dla-osob-niepelnosprawnych-CID4-ID9cXor.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-produkcyjny-praca-dla-osob-niepelnosprawnych-CID4-ID9cXor.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/magazynier-branza-elektryczna-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDMPBNu.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/magazynier-branza-elektryczna-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDMPBNu.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/magazynier-branza-elektryczna-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDMPBNu.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pomocnika-z-orzeczeniem-w-stihl-u-w-zamosciu-CID4-IDMBQer.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pomocnika-z-orzeczeniem-w-stihl-u-w-zamosciu-CID4-IDMBQer.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-pomocnika-z-orzeczeniem-w-stihl-u-w-zamosciu-CID4-IDMBQer.html#499c8c1e5b
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynu-miesa-wedlin-w-zakladzie-miesnym-wasag-CID4-IDvE3mW.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynu-miesa-wedlin-w-zakladzie-miesnym-wasag-CID4-IDvE3mW.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynu-miesa-wedlin-w-zakladzie-miesnym-wasag-CID4-IDvE3mW.html


Krasnystaw Inżynier ds. Sprzedaży http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20979 
Lubelskie Pracownik obsługi 

klienta z jęz. Niemieckim 
(również z 

orzeczeniem) 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,pracownik-
obslugi-klienta-z-jez-niemieckim-rowniez-z-orzeczeniem-

k-m-,119173.chtm 

Lublin Specjalista/tka do sp. 
Sprzedaży zagranicznej 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,specjalista-
tka-do-sp-sprzedazy-zagranicznej,119195.chtm 

Lublin Asystent/tka dyrektora 
marketingu 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20764 

Lublin Specjalista ds. 
Marketingu 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20956 

Lublin Analityk ds. rozliczeń 
sprzedaży 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21017 
 

Lublin Specjalista/tka ds. 
obsługi klienta i 

sprzedaży 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,specjalista-
tka-ds-obslugi-klienta-i-sprzedazy,120108.chtm 

Lublin Kasjerka https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,kasjer-ka,120332.chtm 

Lublin Konsultant (Sephora) http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21028 
Lublin Sprzedawca w sklepie 

firmowym Wasąg 
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzedawca-w-sklepie-

firmowym-wasag-lublin-CID4-IDASVh4.html 
Lublin Młodszy dysponent ds. 

sprzedaży i obsługi 
contact center 

https://www.olx.pl/oferta/praca/mlodszy-dysponent-
ds-sprzedazy-i-obslugi-contact-center-CID4-IDQuJsS.html 

Lublin Ambasador/ka Banku 
BNP Paribas 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,ambasador-
ka-banku-bnp-paribas,120244.chtm 

Lublin Specjalista ds. Kampanii 
Marketingowych 

https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-kampanii-
marketingowych-CID4-IDQzH5O.html  

Puławy Specjalista ds. zamówień https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-
zamowien-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-

IDOX6nZ.html 
Zamość Przedstawiciel 

Handlowy w branży 
stolarki otworowej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/przedstawiciel-
handlowy-w-branzy-stolarki-otworowej-CID4-

IDQpkvy.html 
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