
MAZOWIECKIE 

 

ADMINISTRACYJNA BIUROWA 

Mazowieckie Refrent/referent 
prawny/specjalista 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,refrent-
referent-prawny-specjalista-k-m-,119567.chtm 

Mazowieckie Menadżer zespołu Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,menadzer-
zespolu-k-m-,118956.chtmv 

Mazowieckie Asystent/tka sędziego Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,asystent-tka-sedziego,118708.chtm 

Mazowieckie Asystent/ka ds. Prawnych Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,asystent-ka-ds-prawnych,118126.chtm 

Mazowieckie Prawnik - stażysta Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,prawnik-stazysta-k-m-,117965.chtm 

Mazowieckie Młodszy prawnik Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,mlodszy-prawnik-k-m-,116074.chtm 

Mazowieckie Data processing specialist Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,data-
processing-specialist-k-m-,112435.chtm 

Mazowieckie Asystent/ka ds. Prawnych https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,asystent-ka-ds-prawnych,118126.chtm  

Mazowieckie aplikantka https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,aplikant-ka,118123.chtm  

Radom telefoniczna rejestratorka 
medyczna 

https://www.olx.pl/oferta/praca/telefoniczna-
rejestratorka-medyczna-z-orz-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDBjvnz.html#c23a99f435 

Warszawa pracownik biurowy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-os-z-

niepelnosprawnoscia-CID4-IDQ7jTw.html#49210c91cd 

Warszawa pracownik biurowy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-

aktywizacja-osob-niepelnosprawnych-CID4-

IDPTIf7.html#49210c91cd 

Warszawa pracownik kancelaryjny https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-kancelaryjny-

8-godz-dla-osob-z-orzecz-o-niepeln-CID4-

IDKBDzL.html#08a92f75e6  

Warszawa Pracownik biurowy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-z-

orzeczeniem-CID4-IDQtanw.html  

Warszawa Referent ds. obsługi 
administracyjnej 
cudzoziemców 

(wymagana znajomość 
ukraińskiego i 
rosyjskiego) 

https://www.olx.pl/oferta/praca/referent-ds-obslugi-
administracyjnej-cudzoziemcow-CID4-IDQsrQu.html  

Warszawa Specjalista/tka ds. 
wyszukiwania informacji 

https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-tka-ds-
wyszukiwania-informacji-bez-dyskryminacji-CID4-

IDQjGdX.html  
Warszawa Różne stanowiska 

(wsparcie recepcji, 
wsparcie 

 https://www.olx.pl/oferta/praca/rozne-
stanowiska-pracy-dla-osob-z-orzeczeniem-o-
niepelnosprawnosci-CID4-IDQqlpS.html  
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administracyjne) 
Warszawa store manager https://www.olx.pl/oferta/praca/store-manager-kierownik-

sklepu-CID4-IDO19f5.html#82cf6eddd9  
Warszawa Marsh graduate 

development program w 
dziale hr 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,marsh-
graduate-development-program-w-dziale-hr-start-sierpien-

2022,119430.chtm 
Warszawa Aplikant/ka Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,aplikant-ka,118123.chtm 
Warszawa Specjalista do spraw: 

obsługi prawnej w 
Zespole do Spraw Obsługi 

Prawnej 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21018 

Warszawa Młodszy inżynier ds. 
Analizy danych 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_378_2022_M%C5%82odszy_
In%C5%BCynier_ds_Analizy_Danych_mibm_Instytut_Lotnict

wa_Warszawa_hybrydowo.pdf 
Warszawa Pracownik Recepcji Uczelni 

Vistula (wymagana 
znajomość angielskiego i 

ukraińskiego/rosyjskiego) 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/6013e054-5bc6-
44df-ba23-a2e7fb0bdce7 

Warszawa główny specjalista 
Do spraw: analiz polityk 

zewnętrznych UE w 
Wydziale Finansowego 
Wymiaru Polityk UE w 

Departamencie 
Ekonomicznym Unii 

Europejskiej 

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glown
y-specjalista,104262,v7 

Warszawa inspektor ds. rozwoju 
kadr 

https://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/UM.5646.2022.K
S_.EFI%20-%20og%C5%82oszenie-

inspektor%20ds.%20rozwoju%20kadr.pdf 
Warszawa Specjalista pracy z 

rodziną 
https://opsmokotow.pl/aktualnosc-112-

specjalista_pracy_z_rodzina.html 
Warszawa Asystent Rodziny https://opsmokotow.pl/aktualnosc-111-

asystent_rodziny.html 
Warszawa Podinspektor w Zespole 

Realizacji Świadczeń i 
Analiz 

https://opsmokotow.pl/aktualnosc-110-
podinspektor_w_zespole_realizacji.html 

Warszawa Inspektor ds. 
administracyjnych 

https://opsmokotow.pl/aktualnosc-96-
inspektor_ds_administracyjnych.html 

Warszawa Asystenta sędziego https://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/Og%C5%82osze
nie%20Asystent%20s%C4%99dziego.pdf 

Warszawa Naczelnik Wydziału 
Administrowania 

Nieruchomościami 

https://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/UM.5653.2022.B
A_.PPI-%20og%C5%82oszenie%20-

%20Naczelnik%20Wydzia%C5%82u%20Administrowania
%20Nieruchomo%C5%9Bciami%20w%20Biurze%20Admin

istracyjnym.pdf 
Warszawa Koordynator/koordynato

rka recepcji w prywatnym 
gabinecie 

stomatologicznym 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2272/wynik 

Warszawa Talent & Development 
Team Contractor 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2259/wynik 
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Warszawa Asystent/ka ds. Szkoleń https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2200/wynik 

Warszawa Koordynator/Koordynato
rka recepcji 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2197/wynik 

Warszawa Asystentka/Asystent 
Dyrektora 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2192/wynik 

Warszawa Pracownik 
biurowy/administracja 

https://www.aplikuj.pl/oferta/1801713/pracownik-
biurowy-administracja-umowa-zlecenie-capital-lex-

kancelaria-prawno-podatkowa-s-a- 
 

ARTYSTYCZNA (GRAFIKA, FOTOGRAFIA I IN.) 

Warszawa Grafik https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/da71e95d-32df-
430e-91d7-82706ed60c49 

 

BADANIA, ROZWÓJ 

Warszawa Specjalista ds. Badań i 
rozwoju 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20513 

Warszawa 
 

Specjalista ds. badań https://nid.pl/2022/07/12/specjalista-ds-badan-w-
zespole-ds-upowszechniania-wiedzy/ 

Warszawa Part-Timer https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2173/wynik 

 

 

BRANŻA BUDOWLANA, PRACOWNICY FIZYCZNI, STANOWISKA INŻYNIERYJNE, MECHANICZNE 

Duninów Duży Lider zespołu elektryków https://www.aplikuj.pl/oferta/1801699/lider-zespolu-
elektrykow-umowa-o-prace-foreign-personnel-service-sp-

z-o-o 
Mazowieckie Junior Fuel Cell 

Development Engineer 
https://ack.tu.kielce.pl/wp-

content/uploads/oferty/oferta_364_2022_Junior_Fuel_Cell_
Development_Engineer_Mechanical_or_Power_Engineering

_similar_AVL_Warszawa_do_31.08.pdf 
Piaseczno Młodszy specjalista ds. 

Technicznych / inżynier 
budownictwa 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20903 

Pruszków Inżynier projektów 
urbanizacyjnych 

Https://www.praca.pl/inzynier-projektow-
urbanizacyjnych_7296354.html 

Radom Asystent projektanta 
branży drogowej 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20955 

Radom Asystent Projektanta https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_455_2022_Asystent_projekt
anta_inz_srodowiska_i_pokrewne_AP_INSTAL_Radom_do_3

1.08.pdf 
Sulejówek montażystka sprzętu 

medycznego 
https://www.olx.pl/oferta/praca/montazystki-sprzetu-
medycznego-CID4-IDEZg9I.html#c23a99f435  

Sulejówek operator wytłaczarki i 
wtryskarki 

https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-wytlaczarki-i-
wtryskarki-CID4-IDHRgKf.html#08a92f75e6  

Warszawa malarz https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-malarza-CID4-
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http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20903
https://www.praca.pl/inzynier-projektow-urbanizacyjnych_7296354.html
https://www.praca.pl/inzynier-projektow-urbanizacyjnych_7296354.html
http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20955
https://ack.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/oferty/oferta_455_2022_Asystent_projektanta_inz_srodowiska_i_pokrewne_AP_INSTAL_Radom_do_31.08.pdf
https://ack.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/oferty/oferta_455_2022_Asystent_projektanta_inz_srodowiska_i_pokrewne_AP_INSTAL_Radom_do_31.08.pdf
https://ack.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/oferty/oferta_455_2022_Asystent_projektanta_inz_srodowiska_i_pokrewne_AP_INSTAL_Radom_do_31.08.pdf
https://ack.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/oferty/oferta_455_2022_Asystent_projektanta_inz_srodowiska_i_pokrewne_AP_INSTAL_Radom_do_31.08.pdf
https://www.olx.pl/oferta/praca/montazystki-sprzetu-medycznego-CID4-IDEZg9I.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/montazystki-sprzetu-medycznego-CID4-IDEZg9I.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-wytlaczarki-i-wtryskarki-CID4-IDHRgKf.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-wytlaczarki-i-wtryskarki-CID4-IDHRgKf.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-malarza-CID4-IDL9qL6.html#49210c91cd


IDL9qL6.html#49210c91cd  
Warszawa Inżynier d.s telemechaniki i 

zabezpieczeń 
Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20792 

Warszawa Asystent projektanta 
konstrukcji budowlanych 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20912 

Warszawa Inżynier d.s telemechaniki i 
zabezpieczeń 

Http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20792 

Warszawa Specjalista ds. pomiarów 
PEM 

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

Warszawa Referendarz do spraw: 
obslugi stacji pomiarowych 

krajowego systemu 
wczesnego wykrywania 

skazen 
promieniotworczych 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/21019 

Warszawa Specjalista Do spraw: 
przygotowania do 

reagowania na zdarzenia 
radiacyjne 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20985 

Warszawa PRAKTYKANT W DZIALE 
KADROWO-PŁACOWYM 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/f4eebec3-9bf8-
4a01-b318-d6a2c9887640 

Warszawa Specjalista/ starszy 
specjalista inżynieryjno-

techniczny 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2280/wynik 

 

EDUKACJA 

Warszawa Nauczyciel świetlicy https://abk.vizja.pl/nauczyciel-swietlicy/ 
Warszawa Wychowanie przedszkolne 

język hiszpański 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/c350653b-ebf9-

494c-ae20-d2ed9cca16e4 
Warszawa Praca Nauczyciel 

przedszkole językowe 
Żoliborz 

https://www.aplikuj.pl/oferta/1801738/praca-nauczyciel-
przedszkole-jezykowe-zoliborz-umowa-o-prace-prowork-pl 

 

HOTELATSTWO, GASTRONOMIA, TURYSTYKA 

Gostynin kucharka https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-kucharke-
do-stolowki-pracowniczej-z-orzeczeniem-CID4-

IDKkTOH.html#dd55c42e80  
Warszawa Różne stanowiska (pomoc 

kuchenna, złota rączka, serwis 
dzienny, serwis 
popołudniowy) 

 https://www.olx.pl/oferta/praca/rozne-
stanowiska-pracy-dla-osob-z-orzeczeniem-o-
niepelnosprawnosci-CID4-IDQqlpS.html  

Warszawa mcdonald’s https://www.olx.pl/oferta/praca/mcdonalds-ul-
torunska-107a-zatrudni-osoby-niepelnosprawne-CID4-
IDtDAqJ.html#08a92f75e6  

Warszawa Kelner/ka https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/45227cf6-5164-
481c-aef7-8b2b232e32bf 

Warszawa Hotelarstwo/Gastronomia/Tu
rystyka 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/f5a0d08e-27ed-
4748-8327-9a308f75109e 

Ząbki pracy w stołówce szkolnej https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kobiete-
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https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-kucharke-do-stolowki-pracowniczej-z-orzeczeniem-CID4-IDKkTOH.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/rozne-stanowiska-pracy-dla-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDQqlpS.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/rozne-stanowiska-pracy-dla-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDQqlpS.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/rozne-stanowiska-pracy-dla-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDQqlpS.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/mcdonalds-ul-torunska-107a-zatrudni-osoby-niepelnosprawne-CID4-IDtDAqJ.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/mcdonalds-ul-torunska-107a-zatrudni-osoby-niepelnosprawne-CID4-IDtDAqJ.html#08a92f75e6
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https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kobiete-CID4-IDQzeRP.html


CID4-IDQzeRP.html  
 

INFORMATYCZNA, PROGRAMISTYCZNA 

Warszawa Projektant CAD https://www.olx.pl/oferta/praca/projektant-cad-z-
orzeczeniem-CID4-IDQtbtE.html  

Mazowieckie Młodszy/a specjalista/tka 
r&d 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,mlodszy-a-specjalista-tka-r-d,118703.chtm 

Warszawa Młodsza 
kierowniczka/młodszy 
kierownik projektu w 

Wydziale Wsparcia 
Organizacyjnego 

Departamentu 
Cyberbezpieczenstwa 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20995 

Warszawa Specjalista Administrator 
Sieci Informatycznej 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/222ecef1-5de9-440f-
9522-e8d271f406f0  

Warszawa Analityk M&A https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/35543b58-7128-
4c43-85f5-d845fa5ba4bf 

Warszawa Junior Frontend Developer https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/afecba81-534b-
4e5b-bbfb-34d18c440378 

Warszawa Technical Support Assistant 
- Help Desk POS 

https://www.aplikuj.pl/oferta/1773420/technical-support-
assistant-help-desk-pos-umowa-o-prace-mellon-poland-sp-

z-o-o- 
Warszawa 

(Elektrownia Powiśle) 
Junior Systems Tools 

Engineer 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/4174a05c-f536-

4f5b-a790-e0d958e4683b 
 

KSIĘGOWOŚĆ 

Warszawa Konsultant/ka ds. 
Podatkowych 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,konsultant-ka-ds-

podatkowych,118117.chtm 
Mazowieckie Doradca finansowy https://www.umcs.pl/pl/znajdz-

oferte,6743,doradca-finansowy-k-m-,118954.chtm 
Mazowieckie Konsultant/ka ds. 

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

oferte,6743,konsultant-ka-ds-
podatkowych,118117.chtm  

Warszawa Tax & legal 
consultant 

development 
initiative (cdi) 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/f840f7de-d308-
4c5a-a486-1e331ac8c3c2 

Warszawa Młodszy konsultant 
w dziale audytu z 

jęz. Niemieckim lub 
francuskim 

https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/581187dc-59e5-
456e-91b0-8eceedd34df0 

 

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO 

Ciechanów pracownik ochrony  https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
ochrony-do-obiektu-biurowego-ciechanow-CID4-
IDHk39I.html#82cf6eddd9 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kobiete-CID4-IDQzeRP.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/projektant-cad-z-orzeczeniem-CID4-IDQtbtE.html
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https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/35543b58-7128-4c43-85f5-d845fa5ba4bf
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https://www.aplikuj.pl/oferta/1773420/technical-support-assistant-help-desk-pos-umowa-o-prace-mellon-poland-sp-z-o-o-
https://www.aplikuj.pl/oferta/1773420/technical-support-assistant-help-desk-pos-umowa-o-prace-mellon-poland-sp-z-o-o-
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Cząstków Mazowiecki pracownik ochrony 
fizycznej (zakład 

pracy chronionej) 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
fizycznej-czastkow-mazowiecki-CID4-

IDQ7NCq.html#49210c91cd 
Czerwin pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

z-orzeczeniem-czerwin-CID4-
IDPmM2J.html#82cf6eddd9 

Gawrolin strażnik pracownik 
ochrony 

https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-
ochrony-garwolin-woj-mazowieckie-CID4-
IDOQKVn.html#dd55c42e80 

Grodzisk Mazowiecki ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-warszawa-
lub-grodzisk-maz-zabia-wola-dla-osob-z-orzeczeniem-
CID4-IDMUlZa.html#08a92f75e6 

Kałuszyn praca ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-kaluszyn-
dla-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDQ0O3S.html#49210c91cd 

Karczew ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-dla-osob-z-
orzeczeniem-obiekt-w-karczewie-system-24-48-CID4-
IDP4NK2.html#c23a99f435 

Korytów ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-korytow-
noce-etat-CID4-IDQyftT.html  

Lipsko pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-
msu-lipsko-CID4-IDPYTMm.html#c23a99f435 

 

OCHRONA ZDROWIA/OPIEKA 

Błędów Magister Farmacji https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2255/wynik 

Chudolipie praca dla opiekunki (DOM 
OPIEKI) 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-dla-
opiekunki-CID4-IDQq0MW.html  

Góra Kalwaria Lekarz medycyny pracy https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2268/wynik 

Góra Kalwaria Diagnosta, USG https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2262/wynik 

Grójec Magister Farmacji https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2254/wynik 

Mszczonów Dietetyka https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/a3110937-
ac0d-4a86-8194-abb95728c5bd 

Piaseczno Technik Dentystyczny https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2238/wynik 

Warszawa Dietetyka https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/3abb00d9-
e78c-4e98-b035-3332b881ef46 

Warszawa dietetyka https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/cc6aa3b0-
d2fb-446c-aa5e-7ac52846c5cc 

Warszawa Praktyka dietetyczna https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/1431c399-
1d57-430e-bfb2-627bdff45f38 

Warszawa Młodszy Asystent 
Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2274/wynik 

Warszawa Pielęgniarka/Pielęgniarz/
Położna/Położnik/Ratow

nik Medyczny/Technik 
Analityki Medycznej 

https://biurokarier.wum.e
du.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/22

73/wynik 
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Warszawa Medical Writer https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2267/wynik 

Warszawa Położna https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2269/wynik 

Warszawa Młodsza/y 
Pielęgniarka/Pielęgniarz 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2266/wynik 

Warszawa Fizjoterapeutka 
Uroginekologiczna 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2263/wynik 

Warszawa Technik Elektroradiologii https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2260/wynik 

Warszawa Internship: Healthcare 
Market Access Support 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2257/wynik 

Warszawa Specjalista/ -ka ds. 
Rozliczania Świadczeń 

Zdrowotnych 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2256/wynik 

Warszawa Pielęgniarka/Pielęgniarz https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2253/wynik 

Warszawa Ratownik medyczny https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2252/wynik 

Warszawa Farmaceut(k)a https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2251/wynik 

Warszawa Elektroradiolog https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2250/wynik 

Warszawa Asystentka/Higienistka 
stomatologiczna 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2249/wynik 

Warszawa Analityk / specjalista 
działalności medycznej 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2244/wynik 

Warszawa Diagnosta Laboratoryjny https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2239/wynik 

Warszawa Ambasador PZU Zdrowie https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2223/wynik 

Warszawa Trenerka/trener edukacji 
żywieniowej 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2222/wynik 

Warszawa trener, trenerka, 
szkoleniowiec (po 

lekarskim) 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2208/wynik 

Warszawa Fizjoterapeuta - 
instruktor aqua aerobiku 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2188/wynik 

Warszawa Fizjoterapeuta https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2186/wynik 

Warszawa Specjalista ds. programów 
profilaktycznych 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2184/wynik 

Warszawa (z możliwością 
pracy zdalnej/hybrydowej) 

Konsultant/ka w obszarze 
produkcji materiałów 

biopolimerowych 

http://old.pollub.pl/pl/job/get/id/20990 

Warszawa/Pruszków/in. Pielęgniarka/Pielęgniarz https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2270/wynik 

Żyrardów Dietetyka https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/84c01c21-
8293-4aec-8481-e2046371446c 
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PRACOWNICY PORZĄDKOWI 

Błonie Sprzątanie biura i terenu 
zewnętrznego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/blonie-sprzatanie-biura-i-
terenu-zewnetrznego-CID4-IDQgFvg.html  

Błonie Operator myjki https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-myjki-z-orzecz-o-
niepelnosprawnosci-CID4-IDQjTdm.html  

Błonie Operator myjki https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-myjki-z-orzecz-o-
niepelnosprawnosci-CID4-IDQjTdm.html 

Grodzisk 
Mazowiecki 

pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
galeria-grodzisk-mazowiecki-CID4-IDN066g.html#49210c91cd  

Grodzisk 
Mazowiecki 

sprzątaczka https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-z-orzeczeniem-o-
niepelnosprawnosci-natolin-CID4-IDKOQyh.html#dd55c42e80 

Huszlew Pracownik Ochrony 
Fizycznej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-fizycznej-
huszlew-CID4-IDQpcyu.html  

Mińsk 
Mazowiecki 

praca ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-kaluszyn-dla-osob-z-
orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDQ0PQH.html#49210c91cd 

Mińsk 
Mazowiecki 

pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-
orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDPQqVy.html#c23a99f435 

Mory pracownik gospodarczy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-z-
orzeczeniem-wola-bykowska-CID4-IDPUBmG.html#49210c91cd 

Mysiadło pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
hurtownia-mysiadlo-pulawska-CID4-
IDN05Q1.html#dd55c42e80 

Ożarów 
Mazowiecki 

sprzątaczka https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-
gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDKiogw.html#dd55c42e80 

Ożarów 
Mazowiecki 

pracownik gospodarczy https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-
gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDKiogw.html#dd55c42e80 

Parzniew pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
drukarni-parzniew-CID4-IDN06NK.html#c23a99f435 

Parzniew Praca w sprzątaniu https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-
etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-
IDNocKj.html  

Piaseczno sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-komenda-
CID4-IDQ1aiQ.html#c23a99f435 

Piaseczno ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-piaseczno-etat-CID4-
IDMGnmH.html#82cf6eddd9 

Płock sprzątanie terenów 
zielonych 

https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenow-
zielonych-CID4-IDOHURU.html#49210c91cd 

Płock Sprzątanie terenu 
zewnętrznego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenu-
zewnetrznego-orzeczenie-mile-widziane-plock-CID4-
IDQgIAX.html  

Pruszków praca w sprzątaniu  https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-
caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-
IDNocKj.html#49210c91cd 

Pruszków osoba sprzątająca https://www.olx.pl/oferta/praca/osoba-sprzatajaca-CID4-
IDKflZt.html  

Pruszków pracownik gospodarczy https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-z-
orzeczeniem-CID4-IDQ1lqF.html#49210c91cd 

Pruszków praca w ochronie https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-ochronie-konotopa-
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https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDKiogw.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-drukarni-parzniew-CID4-IDN06NK.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-drukarni-parzniew-CID4-IDN06NK.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-komenda-CID4-IDQ1aiQ.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-komenda-CID4-IDQ1aiQ.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-piaseczno-etat-CID4-IDMGnmH.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-piaseczno-etat-CID4-IDMGnmH.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenow-zielonych-CID4-IDOHURU.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenow-zielonych-CID4-IDOHURU.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenu-zewnetrznego-orzeczenie-mile-widziane-plock-CID4-IDQgIAX.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenu-zewnetrznego-orzeczenie-mile-widziane-plock-CID4-IDQgIAX.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-terenu-zewnetrznego-orzeczenie-mile-widziane-plock-CID4-IDQgIAX.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sprzataniu-na-caly-etat-dla-osob-z-orzeczeniem-niepelnosprawn-CID4-IDNocKj.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/osoba-sprzatajaca-CID4-IDKflZt.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/osoba-sprzatajaca-CID4-IDKflZt.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-CID4-IDQ1lqF.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-gospodarczy-z-orzeczeniem-CID4-IDQ1lqF.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-ochronie-konotopa-pruszkow-sokolow-ozarow-CID4-IDPPL0E.html#49210c91cd


pruszkow-sokolow-ozarow-CID4-IDPPL0E.html#49210c91cd 
Przasnysz pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-

przasnysz-CID4-IDGQuxP.html#82cf6eddd9 
Raszyn pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-msu-

puchaly-CID4-IDPZ6pR.html#49210c91cd;promoted 
Siedlce strażnik pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-

siedlce-woj-mazowieckie-CID4-IDQ7fJq.html#49210c91cd 
Święcice Serwis sprzątający  https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-sprzatajacy-swiecice-

mile-widziane-orzeczenie-CID4-IDPp92c.html 
Tarczyn 

Suchodół 
pani do sprzątania https://www.olx.pl/oferta/praca/pani-do-sprzatania-grojec-

CID4-IDQ30w5.html#dd55c42e80 
Warszawa sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-

IDQ11vG.html#49210c91cd 
Warszawa pracownik serwisu 

czystości 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
hurtownia-polczynska-warszawa-CID4-
IDN01II.html#49210c91cd  

Warszawa sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-od-zaraz-sprzatanie-
warszawa-umowa-o-prace-CID4-IDMBCN6.html#49210c91cd 

Warszawa serwis utrzymania czystości https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-utrzymania-czystosci-
na-teren-obiektu-handlowego-warszawa-a-CID4-
IDPTxFS.html#dd55c42e80 

Warszawa pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435 

Warszawa Pracownik utrzymania 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-utrzymania-
czystosci-warszawa-praga-CID4-IDQtWqk.html  

Warszawa Sprzątanie biur https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-
CID4-IDPHBGJ.html  

Warszawa pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435 

Warszawa pracownik serwisu 
czystości 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-
salon-meblowy-warszawa-targowek-CID4-
IDN1Nci.html#08a92f75e6 

Warszawa sprzątanie biur https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-
CID4-IDPHBGJ.html#82cf6eddd9 

Warszawa Sprzątanie - szpital UCZKiN https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-szpital-uczkin-
3510-zl-brutto-CID4-IDDy3dC.html  

Warszawa Sprzątanie https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-poczta-polska-
CID4-IDQbH1n.html  

Warszawa Sprzątaczka https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-
IDQ11vG.html  

Warszawa pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-
orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-
IDC7c5r.html#49210c91cd;promoted  

Warszawa pracownik ochrony  https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-
IDC7c5r.html#49210c91cd 

Warszawa osoba do ochrony biurowca https://www.olx.pl/oferta/praca/biurowce-warszawa-rozne-
lokalizacje-ty-o-niej-decydujesz-CID4-
IDOjJHG.html#49210c91cd 

Warszawa osoba do ochrony budowy 
hotelu 

https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-budowy-hotelu-
warszawa-srodmiescie-CID4-IDNU8ZJ.html#49210c91cd 

Warszawa ochrona mienia https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-z-
orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-ochronie-konotopa-pruszkow-sokolow-ozarow-CID4-IDPPL0E.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-przasnysz-CID4-IDGQuxP.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-przasnysz-CID4-IDGQuxP.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-msu-puchaly-CID4-IDPZ6pR.html#49210c91cd;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-msu-puchaly-CID4-IDPZ6pR.html#49210c91cd;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-siedlce-woj-mazowieckie-CID4-IDQ7fJq.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-siedlce-woj-mazowieckie-CID4-IDQ7fJq.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-sprzatajacy-swiecice-mile-widziane-orzeczenie-CID4-IDPp92c.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-sprzatajacy-swiecice-mile-widziane-orzeczenie-CID4-IDPp92c.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pani-do-sprzatania-grojec-CID4-IDQ30w5.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/pani-do-sprzatania-grojec-CID4-IDQ30w5.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-IDQ11vG.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-IDQ11vG.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-hurtownia-polczynska-warszawa-CID4-IDN01II.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-hurtownia-polczynska-warszawa-CID4-IDN01II.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-hurtownia-polczynska-warszawa-CID4-IDN01II.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-od-zaraz-sprzatanie-warszawa-umowa-o-prace-CID4-IDMBCN6.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-od-zaraz-sprzatanie-warszawa-umowa-o-prace-CID4-IDMBCN6.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-utrzymania-czystosci-na-teren-obiektu-handlowego-warszawa-a-CID4-IDPTxFS.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-utrzymania-czystosci-na-teren-obiektu-handlowego-warszawa-a-CID4-IDPTxFS.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/serwis-utrzymania-czystosci-na-teren-obiektu-handlowego-warszawa-a-CID4-IDPTxFS.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-utrzymania-czystosci-warszawa-praga-CID4-IDQtWqk.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-utrzymania-czystosci-warszawa-praga-CID4-IDQtWqk.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-CID4-IDPHBGJ.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-CID4-IDPHBGJ.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-sklepu-przylesie-warszawa-CID4-IDN01z1.html#c23a99f435
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-salon-meblowy-warszawa-targowek-CID4-IDN1Nci.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-salon-meblowy-warszawa-targowek-CID4-IDN1Nci.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-serwisu-czystosci-salon-meblowy-warszawa-targowek-CID4-IDN1Nci.html#08a92f75e6
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-CID4-IDPHBGJ.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-biur-mokotow-CID4-IDPHBGJ.html#82cf6eddd9
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-szpital-uczkin-3510-zl-brutto-CID4-IDDy3dC.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-szpital-uczkin-3510-zl-brutto-CID4-IDDy3dC.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-poczta-polska-CID4-IDQbH1n.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzatanie-poczta-polska-CID4-IDQbH1n.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-IDQ11vG.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-sprzatanie-CID4-IDQ11vG.html
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia-CID4-IDC7c5r.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/biurowce-warszawa-rozne-lokalizacje-ty-o-niej-decydujesz-CID4-IDOjJHG.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/biurowce-warszawa-rozne-lokalizacje-ty-o-niej-decydujesz-CID4-IDOjJHG.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/biurowce-warszawa-rozne-lokalizacje-ty-o-niej-decydujesz-CID4-IDOjJHG.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-budowy-hotelu-warszawa-srodmiescie-CID4-IDNU8ZJ.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-budowy-hotelu-warszawa-srodmiescie-CID4-IDNU8ZJ.html#49210c91cd
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDy8igR.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDy8igR.html#dd55c42e80


IDy8igR.html#dd55c42e80 
Warszawa ochrona mienia https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-

umiarkowany-stopien-niepelnosprawnosci-lub-znaczny-CID4-
IDvuQta.html#dd55c42e80 

Warszawa strażnik pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-
warszawa-rembertow-woj-mazowieckie-CID4-
IDOFFnF.html#dd55c42e80 

Warszawa pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-ochrony-z-
orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-
IDOcHaQ.html#08a92f75e6 

Warszawa ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-warszawa-lub-
grodzisk-maz-zabia-wola-dla-osob-z-orzeczeniem-CID4-
IDMUlZa.html#08a92f75e6 

Warszawa ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-apartamentowca-
wilanow-etat-CID4-IDHQYIs.html#08a92f75e6 

Warszawa ochrona  https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-obiektu-
biurowego-bielany-CID4-IDPNQqs.html#08a92f75e6 

Warszawa Pracownik dozoru  https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
dozoru-warszawa-srodmiescie-CID4-IDQpZoQ.html  

Warszawa ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-wilanow-etat-CID4-
IDIRiug.html#82cf6eddd9 

Warszawa Dozorca Parkingu https://www.olx.pl/oferta/praca/dozorca-parkingu-warszawa-
CID4-IDQjG3g.html  

Ząbki strażnik pracownik ochrony https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-
zabki-mazowieckie-warszawa-CID4-IDLT4pZ.html#dd55c42e80 

Żabia Wola ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-grodzisk-maz-zabia-
wola-dla-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnosp-CID4-
IDPV84a.html#c23a99f435 

 

TŁUMACZENIA 

Warszawa Tłumacz języka 
niemieckiego 

https://www.olx.pl/oferta/praca/tlumacz-jezyka-
niemieckiego-z-orzeczeniem-CID4-IDQuK5a.html  

 

TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA, MAGAZYN 

Książenice Kierowca kat. C https://www.olx.pl/oferta/praca/kierowca-kat-c-
codzienne-powroty-CID4-IDNCiBP.html#dd55c42e80 

Mirosław Pracownik magazynu https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-magazynu-z-
orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDQkaWd.html  

Warszawa Kierowca kat. B https://www.olx.pl/oferta/praca/kierowca-kat-b-CID4-
IDPPEpB.html#49210c91cd 

 

SPRZEDAŻ, MARKETING, OBSŁUGA KLIENTA 

Mazowieckie Konsultant/tka ds. 
Sprzedaży 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,konsultant-
tka-ds-sprzedazy,118955.chtm 

Mazowieckie Data Processing Specialist https://www.umcs.pl/pl/znajdz-oferte,6743,data-
processing-specialist-k-m-,111582.chtm  

Warszawa kasjer/ka https://www.olx.pl/oferta/praca/kasjer-kasjerka-leroy-

https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci-CID4-IDy8igR.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-umiarkowany-stopien-niepelnosprawnosci-lub-znaczny-CID4-IDvuQta.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-umiarkowany-stopien-niepelnosprawnosci-lub-znaczny-CID4-IDvuQta.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/ochrona-mienia-umiarkowany-stopien-niepelnosprawnosci-lub-znaczny-CID4-IDvuQta.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-warszawa-rembertow-woj-mazowieckie-CID4-IDOFFnF.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-warszawa-rembertow-woj-mazowieckie-CID4-IDOFFnF.html#dd55c42e80
https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-ochrony-warszawa-rembertow-woj-mazowieckie-CID4-IDOFFnF.html#dd55c42e80
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merlin-warszawa-ursus-CID4-IDMEDgD.html#49210c91cd  
Warszawa Młodszy/a konsultant/tka 

w dziale audytu z jęz. 
Niemieckim lub francuskim 

Https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1001923707 

Warszawa Customer operations intern 
with german (praktyki) 

Https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,customer-operations-intern-with-

german,117401.chtm 
Warszawa Senior Konsultant 

Zakupowy 
https://abk.ujk.edu.pl/2022/07/06/senior-konsultant-

zakupowy/ 
Warszawa Obsługa klienta https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/aff654f0-86ad-40c9-

bac1-8f4d8b6f1d2d 
Warszawa Specjalista ds. Eksportu https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/9aa93a77-2155-

47df-81bb-e4e8aaff55a5 
Warszawa Manager zespołu w 

decathlon 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/91cf3093-31f2-

4224-8627-590571b8a386 
Warszawa Młodszy specjalista ds. 

Sprzedaży 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/ca08091a-1bd9-

4e9d-b45a-1ad4c6488b7a 
Warszawa Sales representative with 

french 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/db32f559-6026-

4a30-9a64-1822af3485ee 
Warszawa Specjalista ds. Obsługi 

Klienta 
https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-

zgloszenie/submission/2271/wynik 
Warszawa Konsultant w zespole 

people & organisation 
https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/2b0de88c-6123-

4c55-b1ef-4256a13c9332 
Warszawa Specjalista ds. obsługi 

klienta 
https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-

zgloszenie/submission/2194/wynik 
Warszawa Key Client Care Manager https://www.aplikuj.pl/oferta/1784132/key-client-care-

manager-umowa-o-prace-cavatina-gw-sp-z-o-o- 
Warszawa Leasing Specialist https://www.aplikuj.pl/oferta/1784141/leasing-specialist-

umowa-o-prace-cavatina-gw-sp-z-o-o- 
 

INNE 

Warszawa Doradca sportowy https://e-kariera.vistula.edu.pl/Oferta/65a57c68-52d8-
4194-84df-448ab7b8555d 

Warszawa Pacjent Symulowany w 
Centrum Symulacji 

Medycznej WUM 

https://biurokarier.wum.edu.pl/ogloszenia-o-prace-
zgloszenie/submission/2175/wynik 

Mazowieckie Członek Zespołu B+R - 
biomateriały 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,czlonek-zespolu-b-r-biomaterialy-k-m-

,120042.chtm  
Mazowieckie Konsultanta/tki w obszarze 

produkcji materiałów 
biopolimerowych 

https://www.umcs.pl/pl/znajdz-
oferte,6743,konsultanta-tki-w-obszarze-produkcji-

materialow-biopolimerowych,120043.chtm  
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