
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

ADMINISTRACYJNA BIUROWA 

Kielce pomocnik 
administracyjny 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_454_2022_P
omocnik_administracyjny_praca_biurowa_d
yspozycyjnosc_OptiBuy_Kielce_do_31.08.pdf 

Pacanów stanowisko 
urzędnicze ds. 

zagospodarowania 
przestrzennego i 

inwestycji 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_460_2022_St
anowisko_urzednicze_ds._zagospodarowani

a_przestrzennego_i_inwestycji_Pacanow_.pd
f 

 

BRANŻA BUDOWLANA, PRACOWNICY FIZYCZNI, STANOWISKA INŻYNIERYJNE, MECHANICZNE 

Dębska Wola Inżynier elektryk https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_452_2022_In
zynier_elektryk_PROMONTIN_Debska_Wola

_praca_biurowo_terenowa.pdf 

Kielce Monter stoisk 
targowych 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_465_2022_m

onter_stoisk_targowych_Kielce.pdf 

Kielce Referent ds. 
Techniczno-

eksploatacyjnych 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_458_2022_R
eferent_ds_techniczno_eksploatacyjnych_inz

_budownictwa_Randstad_do_31.08.pdf 

Kielce Asystent 
projektanta 

instalacji 
sanitarnych 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_403_2022_A
systent_projektanta_instalacji_sanitarnych_a
bs_lub_V_rok_inz_srodowiska_Studio_Proje

kt_Kielce_do_31.08.pdf 

Kielce Młodszy 
konstruktor 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_393_2022_M
lodszy_konstruktor_Stolarczyk_Technologia_

Pozarnicza_Kielce_do_31.08.pdf 

Kielce okolice Inżynier budowy https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_424_2022_In

zynier_budowy_TOR_Kielce_do_30.09.pdf 

Kielce/Polska Inżynier 
budownictwa 

Specjalizacja: 
geotechnika 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_461_2022_In
zynier_budownictwa_z_niemieckim_TERGO

N_Kielce.pdf 

Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Inżynier ds. 
Instalacji wentylacji 

i klimatyzacji 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_445_2022_In
zynier_ds_wentylacji_i_klimatyzacji_HVAC_s
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anitarny_Climatic_Ostrowiec_Sw_mozliwe_d
elegacje_do_30.09.pdf 

OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI 

montażysta stolarki 
budowlanej 

https://www.olx.pl/oferta/praca/montazysta-
stolarki-budowlanej-CID4-IDHBm2J.html  

Sandomierz konserwator 
automatyk 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_418_2022_K
onserwator_automatyk_elektryka_elektronik
a_automatyka_mechatronika_Pilkington_San

domierz.pdf 

sobków Kosztorysant, 
inżynier budowy 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_411_2022_K
osztorysant_Inzynier_budowy_drogi_parking
i_boiska_inne_Tombet_Korytnica_gm_Sobko

w_do_31.10.pdf 

Starachowice Inżynier Budowy https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_427_2022_In
zynier_budowy_absolwent_lub_student_bud
ownictwa_TARCOPOL_Starachowice_do_31.

08.pdf 
STARACHOWICE Spawacz Mig https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-spawacz-

mig-CID4-IDKmiVf.html  

STARACHOWICE Operator frezarki https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-
frezarki-CID4-IDQuYHB.html 

STARACHOWICE Operator CNC 
tokarki lub frezarki 

https://www.olx.pl/oferta/praca/operator-cnc-
tokarki-lub-frezarki-CID4-IDQu3LI.html 

Szczukowskie Górki Project 
Manager/Konstruk

tor-Technolog 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_459_2022_Pr
oject_Manager_mibm_ziip_PIKO_Gorki_Szcz

ukowskie_k_Kielc_do_30.09.pdf 
 

INFORMATYCZNA, PROGRAMISTYCZNA 

Kielce Junior IT Support 
Specialist 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_464_2022_Ju
nior_IT_Support_Specialist_Cersanit._do_16.

08pdf 

Kielce INŻYNIER 
INTEGRACJI 

SYSTEMÓW IT 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_462_2022_In
zynier_integracji_systemow_IT_OptiBuy.pdf 

Kielce JUNIOR PROJECT 
MANAGER 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_436_2022_Ju
nior_Project_Manager_z_jez_angielskim_EP

RD_Kielce_do_31.10.pdf 
 

KSIĘGOWOŚĆ 

Kielce Księgowy/a https://abk.ujk.edu.pl/2022/08/16/ksiegowy
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OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO 

Chęciny Operator Stacji 
Monitorowania 

Alarmów 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-
pracownikow-CID4-IDQAjPc.html  

Kielce strażnik pracownik 
ochrony 

https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-
ochrony-kielce-woj-swietokrzyskie-CID4-IDOpygA.html  

Kielce Praca 
ochrona/dozorca 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-ochrona-
dozorca-kielce-CID4-IDQk0e4.html  

Kielce, Piekoszów, 
Chęciny, Nowiny. 

ochrona https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-ochrona-kielce-
piekoszow-checiny-nowiny-CID4-IDyISBf.html  

Skarżysko-Kamienna strażnik pracownik 
ochrony 

https://www.olx.pl/oferta/praca/straznik-pracownik-
ochrony-skarzysko-kamienna-woj-swietokrzyskie-CID4-

IDNMayk.html  

Żelisławice pracownik dozoru https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dozoru-
zelislawice-refundacja-kosztow-dojazdu-CID4-

IDPTlNy.html  

 

PRACOWNICY PORZĄDKOWI 

Kielce Sprzątaczka biurowa https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-biurowa-
kielce-CID4-IDQmzYG.html  

Kielce Sprzątaczka https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-kielce-
CID4-IDQofzd.html  

Nowiny Pracownik 
Porządkowy 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-porzadkowy-
CID4-IDQynNo.html  

Pińczów Personel sprzątający https://www.olx.pl/oferta/praca/personel-sprzatajacy-
CID4-IDQ1UFG.html  

Starachowice Sprzątaczka biurowa https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzataczka-biurowa-
starachowice-refundacja-kosztow-dojazdu-CID4-
IDQgEwX.html  

Starachowice salowa https://www.olx.pl/oferta/praca/salowa-praca-w-
starachowicach-CID4-IDQoDjG.html  

Starachowice Pracownik 
sprzątający 

 https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-
sprzatajacy-z-orzeczeniem-starachowice-CID4-
IDQn8CJ.html  

 

TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA, MAGAZYN 

Wojciechowice SPECJALISTA DS. 
LOGISTYK 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_466_2022_Specjali

sta_ds._logistyki_Wojciechowice_do_30.09.pdf 
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Kielce MŁODSZY 
SPECJALISTA DS. 

SPRZEDAŻY I 
OBSŁUGI KLIENTA 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_442_2022_Mlodszy
_specjalista_ds_sprzedazy_i_obslugi_klienta_wyksz
t_techniczne_i_mechaniczne_Schwarz_Technology

_Poland_Kielce.pdf 

Kielce Specjalisty ds. 
komunikacji 

marketingowej 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_425_2022_Specjali
sta_ds_komunikacji_marketingowej_North_Food_

Kielce.pdf 

Kielce Specjalista ds. 
Obsługi Klienta 
(Dział Turystyk 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_423_2022_Specjali
sta_ds_Obslugi_Klienta_Sigma_Travel_Grupa_Why

_Not_TRAVEL_Kielce.pdf 
 

Kielce Specjalista ds. 
Sprzedaży 

Telefonicznej 

https://ack.tu.kielce.pl/wp-
content/uploads/oferty/oferta_410_2022_Specjali
sta_ds_sprzedazy_telefonicznej_Nord_Capital_Kiel

ce.pdf 

Końskie doradcy klienta https://abk.ujk.edu.pl/2022/08/16/doradca-
klienta/ 

Ostrowiec Świętokrzyski Sprzedawca https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-
sprzedawce-na-targowisku-miejskim-CID4-IDPAxF1.html  

Starachowice ekspedientkę do 
sklepu z odzieżą 

używaną 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-na-pol-etatu-
od-zaraz-odziez-uzywana-w-starachowicach-CID4-

IDQxS5I.html  

 

INNE 

Daleszyce Specjalista ds. 
certyfikacji 
wyrobów 

https://bk.up.lublin.pl/Oferta/21d86645-0160-
4984-a70d-3d5cc27dcba7 

Kielce kierownik obiektu https://www.olx.pl/oferta/praca/kierownik-obiektu-
CID4-IDQ7698.html  

Ostrowiec Świętokrzyski obsługa urządzeń 
pralniczych i pralek 

(doświadczenie 
niewymagane) 

https://www.olx.pl/oferta/praca/lekka-stala-praca-bez-
wymaganego-doswiadczenia-CID4-IDMmwnj.html 
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