
NR 
STOŁU 

NAZWA FIRMY OFEROWANE MIEJSCA PRACY 
 LUB USŁUGI 

1 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

2 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

Agencje Zatrudnienia 

3 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

CIiPKZ - Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 

4 DORADCA EURES  Norwegia Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

5 DORADCA EURES  Norwegia Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

6 DORADCA EURES  Bułgaria Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

7 DORADCA EURES  Niemcy Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

8 DORADCA EURES  Włochy Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

9 

FRIDAY EURO TECH 
Holenderskie Biuro Pracy 

Tymczasowej 
Driemanssteeweg 45 

3084 CA Rotterdam - Charlois 

Oferty pracy w Holandii: 
- malarz - piaskarz 
- monter izolacji 
- monter kołnierzy 
- monter rurociągów 
- monter rusztowań 
- spawacz 

10 

FRIDAY EURO TECH 
Holenderskie Biuro Pracy 

Tymczasowej 
Driemanssteeweg 45 

3084 CA Rotterdam - Charlois 

Oferty pracy w Holandii: 
- malarz - piaskarz 
- monter izolacji 
- monter kołnierzy 
- monter rurociągów 
- monter rusztowań 
- spawacz 

11 
EUROJOB - Holandia 

ul. Norwida 7 
 Złotów 

Oferty pracy w Holandii: 
- wykrawacz 
- pakowacz 
- sortowacz  

12 DORADCA EURES  Wielka Brytania Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

13 DORADCA EURES  Irlandia Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

14 DORADCA EURES  Austria Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

15 DORADCA EURES  Szwecja Oferty pracy będące w dyspozycji 



EURES 

16 DORADCA EURES  Litwa Oferty pracy będące w dyspozycji 
EURES 

17 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

IDG - Indywidualna Działalność 
Gospodarcza 

18 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

EFS - Europejski Fundusz Społeczny 

19 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

KSZS - Koordynacja Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego 

20 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W GDAŃSKU 

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
Gdańsk 

EURES - Europejskie SłuŜby 
Zatrudnienia 

21 

DORADZTWO GOSPODARCZE 
DGA S.A. 

ul. Towarowa 35 
 Poznań 

- wsparcie dla pracowników sektora 
budownictwa okrętowego 
- oferty pracy dla byłych pracowników 
Stoczni Gdynia S.A. objętych 
programem zwolnień monitorowanych 

22 
GEOBAN S.A. 
ul. ŁuŜycka 6b 

 Gdynia 
- pracownik usług bankowych 

23 
INWESTOR 

ul. Fiszera 14 
 Gdańsk 

- specjalista ds. prowadzenia 
inwestycji 
- grafik komputerowy 
- pracownik budowy 

24 
HolonGlobe Sp. z o.o. 

ul. Świętopełka 2 
Gdańsk 

- programista PHP (zatrudnienie lub 
praktyka) 
- programista Flex/Flash 
- analityk biznesowy (moŜliwe 
zatrudnienie, staŜ lub praktyka) 
- specjalista ds. marketingu projektów 
internetowych (moŜliwe zatrudnienie 
lub praktyka) 
- programista .NET 
- webmaster 

25 

TERMA TECHNOLOGIE 
Sp. z o.o.  

Czaple 100 
 Gdańsk 

- pracownik produkcyjny 
- ślusarz 
- pracownik produkcyjny z 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
- pracownik ochrony 

26 
ELMARCO Sp. z o.o. 

ul. Gdyńska 2 
 Chwaszczyno 

- kierownik działu handlowego 
- specjalista ds. sprzedaŜy 
- magazynier i obsługa klienta 
indywidualnego (uprawnienia na wózki 



widłowe) 

27 

CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ 
OŚRODEK BADAWCZO- 

ROZWOJOWY 
ul. Dickmana 62 

 Gdynia 

- informatyk/ programista 
- elektronik 

28 
FUO RUMIA Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 42 
 Rumia 

- pracownik działu handlowego 
- spawacz TIG i inne metody 
- kompletator 
- operator wiertarko - frezarki CNC z 
umiejętnością programowania 

29 
VECTRA S.A. 

Al. Zwycięstwa 253 
 Gdynia 

- konsultant ds. obsługi klienta 
- konsultant centrum telemarketingu 

30 
KAINOS LTD. 

ul. Gnilna 2 
 Gdańsk 

- software engineer - programista 
(Microsoft.NET/C#/ASP.NET, 
I2EE/ISP, AJAX/silverlight, SQL 
Server/ Oracle, Autonomy) 
- praktyki studenckie (programista - 
lato 2010) 

31 
 GRUPA LOTOS S.A. 

ul. Elbląska 135 
 Gdańsk 

- aparatowy 
- specjalista ds. kontrolingu 
- automatyk 
- koordynator techniczny elektryk 
- elektryk serwisant 
- specjalista ds. technologii/ inŜynier 
procesu 
- koordynator projektu 
- operator urządzeń 

32 
STOCZNIA GDAŃSK S.A. 

ul. Na Ostrowiu 15/20 
 Gdańsk 

- specjalista ds. BHP 

33 

INTERPLASTIC  
ROGER śÓŁTOWSKI 

Tuchom 146 
 Chwaszczyno 

- szkutnik/ szlifierz - formowacz 
wyrobów z tworzyw sztucznych, 
pracownik działu laminaty 
- operator wtryskarek 
- spawacz 
- ślusarz 
- operator wykrawarki laserowej CNC 
- operator prasy krawędziowej CNC 
- specjalista ds. handlowych 
- project manager 
- magazynier 
- praktyki zawodowe: uczniowie klas I 
Szkół Zawodowych w roku szkolnym 
2010/2011, kształcących się w 
zawodzie ślusarz 

34 
RADMOR S.A. 
ul. Hutnicza 3 

 Gdynia 

- projektant/ programista rozwiązań 
sieciowych 
- programista C++ 



- specjalista ds. bezpieczeństwa w 
projektach teleinformatycznych 
- tester oprogramowania 
- specjalista ds. zarządzania 
konfiguracją oprogramowania 

35 
HYDROSTER Sp. z o.o. 

ul. Na Ostrowiu 1 
 Gdańsk 

- monter rurociągów okrętowych 
- monter maszyn i urządzeń 
okrętowych 
- ślusarz remontowy- konserwator 
urządzeń dźwignicowych 
- wytaczarz 
- inŜynier serwisowy 
- konstruktor instalacji hydraulicznych 
- kontroler jakości produkcji 
- specjalista ds. handlowych 
- pracownik nadzoru produkcji 

36 

NAUTA S.A. 
STOCZNIA REMONTOWA 

ul. Waszyngtona 1 
 Gdynia 

- wartownik z licencją 
- elektromonter zakładowy z upr. SEP 

37 
ANKOR- SYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Irysowa 5/1 
 Gdańsk 

Oferty pracy w Niemczech: 
- spawacz (metoda 111) 
- malarz - piaskarz 

38 
PROTRADE Sp. z o.o. 
ul. Staromiejska 11/1 

 Gdańsk 

- przedstawiciel handlowy (sprzedaŜ 
produktów TP S.A. i Orange) 
- telemarketer (sprzedaŜ usług  
telekomunikacyjnych i medycznych) 
- koordynator ds. Utrzymania Ruchu 
(InŜynier Automatyki Przemysłowej) 
- administrator baz danych 

39 

Powszechna Spółdzielnia 
SpoŜywców „SPOŁEM” 
ul. Chmielewskiego 5B 

 Sopot 

- kucharz 
- pomoc kuchenna 
- sprzedawca/ kasjer 

40 

JANTAR Sp. z o.o. w Słupsku 
Oddział Gdańsk 
ul. Legnicka 7 

 Gdańsk 

Oferty pracy dla osób 
niepełnosprawnych: 
- pracownik ochrony z licencją i bez 
licencji 
- sprzątacz/ sprzątaczka 

41 
AEGON POLSKA S.A. 

ul Wolności 20 
 Gdynia 

- konsultant ds. obsługi klienta 
- manager 

42 

EUROPEJSKIE CENTRUM 
ODSZKODOWAŃ Sp. z o.o. 

ul. Złotoryjska 95 
 Legnica 

- przedstawiciel/ doradca klienta 
- manager 

43 

TESCO POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Nowowiczlińska 35 

 ul. Kcyńska 27 
 Gdynia 

- kasjer/ sprzedawca 
- zastępca kierownika sklepu 
- pracownik ds. administracyjnych 



44 
STRAś MIEJSKA 

Al. Piłsudskiego 52/54 
 Gdynia 

- straŜnik miejski 

45 
SELGROS Sp. z o.o. 

ul. Wodnika 79 
 Gdańsk 

- pracownik działu technicznego 
- kasjer 
- przedstawiciel handlowy 
- pracownik działu obsługi klienta 
(reklamacje) 
- pracownik zmiany nocnej 
- pracownik działu przyjęcia towaru 

46 
EKOTRADE Sp. z o.o. 

ul. Hutnicza 3 
 Gdynia 

- pracownik ochrony z licencją I i II 
stopnia 
- pracownik do ochrony imprez 
masowych z licencją i bez licencji 

47 

śABKA POLSKA S.A. 
T&S GROUP Sp z o.o. 

ul. Grabla IV 10/2 
 Gdańsk 

- ajent sklepu „śabka”- własna 
działalność gospodarcza 

48 

Spółdzielnia Mleczarska 
MLEKOVITA 

ul. Ludowa 122 
 Wysokie Mazowieckie 

- ajent sklepu „Mlekovitka”- własna 
działalność gospodarcza 

49 

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W WEJHEROWIE 

ul. I Brygady Pancernej 32 
Wejherowo 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Wejherowo 

50 

IMPEL SECURITY POLSKA 
Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 8 
 Gdańsk 

- pracownik ochrony z licencją 

51 
IMPEL CLEANING Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 8 
 Gdańsk 

- pracownik porządkowy 

52 BIEDRONKA- JERONIMO 
MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. - kasjer/ sprzedawca 

53 
PZU Inspektorat w Gdyni 

ul. Waszyngtona 34/36 
 Gdynia 

- agent ubezpieczeniowy 

54 
FUNDACJA GOSPODARCZA 

ul. Olimpijska 2 
 Gdynia 

Szkolenia: 
- komputerowe 
- spawalnicze 
- przygotowujące do rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej 
Doradztwo biznesowe i zawodowe 

55 

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W GDYNI 

ul. Kołłątaja 8 
 Gdynia 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Gdynia 

56 POWIATOWY URZĄD PRACY  
W GDYNI 

Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 



ul. Kołłątaja 8 
 Gdynia 

57 

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W GDYNI 

ul. Kołłątaja 8 
 Gdynia 

Doradcy zawodowi 

58 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W GDAŃSKU 

ul. 3 Maja  
, Gdańsk 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Gdańsk 

59 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W SŁUPSKU 

ul. Fabryczna 1 
 Słupsk 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Słupsk 

60 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W KARTUZACH 
ul. Mściwoja II 2 

 Kartuzy 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Kartuzy 

61 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W TCZEWIE 

Al. Solidarności 14a 
 Tczew 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Tczew 

62 

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W PUCKU 

ul. Wejherowska 43A 
 Puck 

Oferty pracy będące w dyspozycji PUP 
Puck 

63 

OCHOTNICZE HUFCE PRACY 
Pomorska Wojewódzka Komenda 

w Gdańsku 
Młodzie Ŝowe Biuro Pracy 

ul. Śląska 51 
 Gdynia 

Oferty pracy dla młodzieŜy w kraju  
i zagranicą 

64 

ZAKŁAD UBEZPIECZE Ń 
SPOŁECZNYCH 

Oddział w Gda ńsku 
Inspektorat w Gdyni 
ul. Władysława IV 24 

 Gdynia 

Poradnictwo dla podmiotów 
gospodarczych i osób indywidualnych 

65 PION Platforma Integracji Osób 
Niepełnosprawnych 

Oferty pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

66 

POMORSKI ODDZIAŁ 
TOWARZYSTWA WALKI 

Z KALECTWEM 
Klub Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych  
w Gdańsku 

ul. BaŜyńskiego 32 
 Gdańsk 

Bezpłatny program aktywizacji osób 
niepełnosprawnych: 
- kurs języka angielskiego 
- kurs komputerowy 
- warsztaty psychologiczne 
- warsztaty doradztwa zawodowego 
(indywidualne i grupowe) 

67 Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych- 

- oferty pracy dla osób 
niepełnosprawnych 



POPON 
ul. BaŜyńskiego 32 

 Gdańsk 

- projekt „Furtki do rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych”  

68 

REGIONALNE CENTRUM 
INFORMACJI  

I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Al. Grunwaldzka 5 
 Gdańsk 

- prawnik z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 
- wolontariusz 
- staŜysta 

69 
CENTRUM INTEGRACJA GDYNIA  

ul. Traugutta 2 
 Gdynia 

- pośrednictwo pracy 
- aktywizacja społeczna i zawodowa 
- animacja rozwoju 
- panele dyskusyjne 
- warsztaty „Efektywnie szukam pracy” 
- aktywne działania na rynku pracy 
- szkolenie SODiR dla pracodawców 

70 

INTEGRALIA Fundacja na rzecz 
integracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 
ul. Hestii 1 

 Sopot 

Oferty pracy dla osób 
niepełnosprawnych: 
- pracownik administracyjno- biurowy 
- zaopatrzeniowiec- kierowca kat. B 
- pracownik działu księgowości i kadr 
- pracownik działu księgowości 
- programista baz danych i aplikacji 
- specjalista ds. obsługi klienta- 
obsługa recepcji 
- specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy 
- pomocnik sprzedaŜowy 
- handlowiec-makler 
- inspektor ochrony 
- likwidator szkód 
- konsultant ds. obsługi klienta- biuro 
likwidacji szkód 
- samodzielny księgowy 
- moderator forum internetowego 

71 

GDYŃSKIE CENTRUM 
WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ul. Świętojańska 141 

 Gdynia 
 

- ewidencja działalności gospodarczej 
- punkt informacyjno- doradczy 
- zespół ds. osób niepełnosprawnych 
- dyŜury specjalistów w zakresie 
programów i funduszy Unii 
Europejskiej 
- konkurs „Gdyński Biznesplan” 

72 

GDYŃSKIE CENTRUM 
WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ul. Świętojańska 141 

 Gdynia 
 

- ewidencja działalności gospodarczej 
- punkt informacyjno- doradczy 
- zespół ds. osób niepełnosprawnych 
- dyŜury specjalistów w zakresie 
programów i funduszy Unii 
Europejskiej 
- konkurs „Gdyński Biznesplan” 

73 ALIOR BANK S.A. - doradca klienta indywidualnego 



ul. Tkacka 9/10 
 Gdańsk 

- doradca klienta biznesowego 
- doradca klienta firmowego 

74 

BANK GOSPODARKI 
śYWNOŚCIOWEJ S.A . 

ul. Świętojańska 37 
 Gdynia 

- doradca klienta ds. Bankowości 
Detalicznej 
- doradca klienta MIKRO - Wydział 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

75 
ING Bank Śląski S.A. 
ul. Plac Górnośląski 2a 

 Gdynia 

- przedstawiciel bankowy ds. small 
business 

76 
AMPLICO LIFE 

ul. Świętojańska 87 
 Gdynia 

- manager sprzedaŜy 
- pośrednik finansowo- 
ubezpieczeniowy 

77 
MERITUM BANK ICB S.A. 

ul. Chłopska 53 
 Gdańsk 

- inspektor ds. monitoringu zgodności 
- asystent ds. zarządzania ryzykiem 
kredytów hipotecznych 
- programista aplikacji biznesowych 
- agent mobilny- współpraca na 
zasadzie własnej działalności 
- analityk IT 
- asystent ds. przeciwdziałania 
wyłudzeniom 
- asystent ds. ciągłości działania 
- asystent ds. windykacji 
- asystent ds. weryfikacji kredytów 
- asystent w Dziale Obsługi Klienta 
- asystent w Dziale Obsługi Partnerów 
- asystent ds. usług pocztowych 
- archiwista w Dziale Obsługi 
Korespondencji i Archiwum 
- praktyki/ staŜ w Pionie Ryzyka 
- staŜ/ praktyka w Departamencie 
Marketingu, Departamencie 
Bankowości Oddziałowej, 
Departamencie Zarządzania Siecią 
Partnerską, Zespole Rozwoju 
Produktów MSP, Departamencie 
Operacji Rozliczeniowych 
- staŜ w oddziale banku w Gdańsku 

78 
ARMET- BIS Sp. z o.o. 

ul. Morska 174 
 Gdynia 

- kierownik salonu 
- ekspert/ doradca klienta 

79 
AXA POLSKA S.A. 
ul. Grunwaldzka 82 

 Gdańsk 

- manager zespołu 
- przedstawiciel ubezpieczeniowo- 
finansowy 

80 
SKOK STEFCZYKA 

ul. Legionów 126 
 Gdynia 

- opiekun finansowy 
- starszy opiekun finansowy 

81 
GENERALI FINANCE GDAŃSK 

S.A. 
ul. Kartuska 213 

- doradca finansowy 
- manager doradców finansowych 



 Gdańsk 

82 
GENERALI TU S.A. 

ul. 10 Lutego 16 
 Gdynia 

- agent ubezpieczeniowy 

83 
FINANCIAL EXPERT 
ul. Krasickiego 30/4 

 Gdynia 

- agent finansowy 
- ekspert kredytowy  

84 
SOLACE Sp. z o.o. 

ul. Ks. Robaka 1 
 Gdańsk 

- przedstawiciel odszkodowawczy 

85 

AVIDA Sp. z o.o.  
Autoryzowany Przedstawiciel 

Sprzeda Ŝy  
Reiffeisen Bank Polska S.A. 

ul. Dyrekcyjna 6 
 Gdańsk 

- doradca ds. sprzedaŜy produktów 
bankowych 
- specjalista ds. sprzedaŜy kart 
kredytowych na standach/ hostessa 

86 

PFRON 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
ul. BaŜyńskiego 32 

Gdańsk 

Udzielanie informacji zainteresowanym 
podmiotom 

87 

OKRĘGOWY INSPEKTORAT 
PRACY 

W GDAŃSKU 
ul. Dmowskiego 12 

 Gdańsk 

Poradnictwo dla podmiotów 
gospodarczych i osób indywidualnych 

88 
I Urząd Skarbowy w Gdyni 

ul. Władysława IV 2/ 4 
 Gdynia 

Poradnictwo dla podmiotów 
gospodarczych i osób indywidualnych 

89 

COP Kwiaty Akcent i Styl Bo Ŝena 
Mączka 

Al. Niepodległości 606/610 
 Sopot 

- florysta/ florystka 

90 
BUDOKOR GDYNIA 

ul. Władysława IV 23/24 
 Gdynia 

- posadzkarz 
- robotnik budowlany 

91 

BK KONSULTING 
ul. Plac Kaszubski 15A/26 

 Gdynia 
 

- specjalista ds. ochrony środowiska 
- specjalista ds. analiz ekonomiczno- 
finansowych/ doradca kredytowy 
- specjalista administracyjno- księgowy 
- specjalista ds. szkoleń 

92 
BONDER (Telepizzeria TINO) 

ul. Chwaszczyńska 2 
 Gdynia 

- pizzer 
- pracownik kuchni 
- kierownik pizzerii 

93 
HMI SERVICE 

ul. Kaprów 19/ 5 
 Gdynia 

- doradca klienta 

94 
EURO- NET Sp. z o.o. 
ul. Złota Karczma 26 

 Gdańsk 

- sprzedawca 
- kasjer 
- logistyk 



95 
WELUR Sp. z o.o. 

ul. Wielka Odrzańska 29/ 7 
 Szczecin 

- sprzątaczka 
- alpinista- pracownik usług na 
wysokościach 

96 

MAGNUS  
HANNA DADACZ 

ul. Wójta Radtkego 36/40 
Gdynia 

- ekspedientka w sklepie odzieŜowym 

97 
SUBMET Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 55 

 Tczew 

- zbrojarz 
- monter płyt kartonowo- gipsowych 

98 
AVON COSMETICS S.A. 

ul. 10 Lutego 11 
 Gdynia 

- konsultantka 
- lider sprzedaŜy 

99 
MIDANA Sp. z o.o. 

ul. Boczna 19/21 
Chwaszczyno 

- szwaczka 
- prasowaczka 

100 
ORIFLAME 

ul. Klonowa 15 
 Gdynia 

- konsultant sprzedaŜy 

101 
WGN NIERUCHOMOŚCI 

ul. 10 Lutego 29/2 
 Gdynia 

- agent nieruchomości 
- pośrednik nieruchomości 

102 
ZAKŁADY MI ĘSNE NOWAK 

ul. Sportowa 60 
 Jankowo 

- sprzedawca 
- brand manager 
- rzeźnik wykrawacz 
- kierownik magazynu centralnego 

103 

CARTONDRUCK POLSKA  
Sp. z o.o. 

ul. Malinowska 43 
Tczew 

- operator maszyny sztancującej 
- drukarz 
- operator maszyny składająco - 
sklejającej 
- key account manager- specjalista ds. 
kluczowych klientów 

104 

WYśSZA SZKOŁA 
ADMINISTRACJI I BIZNESU 

ul. Kielecka 7 
 Gdynia 

- specjalista ds. planowania 
- kierownik marketingu 
- portier/ konserwator 

105 

WYDAWNICTWO STEINBORN S.J.  
ANONSE 

ul. śeromskiego 26 
 Gdynia 

- handlowiec 

106 

GWARANCJA  
BIURO CONSULTINGOWO- 

HANDLOWE 
ul. Wały Piastowskie 1 

 Gdańsk 

Bezpłatne szkolenia w ramach 
projektu „Nowe umiej ętności  
i kompetencje dla osób 
niepełnosprawnych”  

107 

AKADEMIA KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

ul. Straganiarska 20/22 
 Gdańsk 

Kursy: 
- administracyjno- biurowe 
- księgowe 
- przedsiębiorczości 
- magazynowo- handlowe 



- komputerowe 
- językowe 
- hotelarsko- gastronomiczne 
- budowlane 
- zawodowe róŜne (wizaŜ, stylizacja      
paznokci, kursy kosmetyczne, 
krawcowa, fryzjer, opiekunka i in.) 

108 
APUS- CENTRUM SZKOLENIOWE  

ul. Abrahama 6/2 
 Gdynia 

Szkolenia: 
- fryzjerstwo 
- stylizacja i kreowanie wizerunku 
- florystyka okazjonalna 
- wizaŜ 
- dekoracja wnętrz 
- stylizacja paznokci 

109 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO 

W SOPOCIE 
ul. Kościuszki 22/24 

 Sopot 

- publiczna, bezpłatna szkoła dla 
dorosłych 
- liceum ogólnokształcące- zaoczne 
- technikum ekonomiczne- zaoczne 
- dwuletnie szkoły policealne- dzienne i 
zaoczne: technik administracji, technik 
informatyk, technik rachunkowości, 
technik organizacji reklamy, technik 
logistyk, opiekunka środowiskowa 

110 

CENTRUM 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W SOPOCIE 
ul. Polna 1 

 Sopot 

- szkolenia 
- dotacje unijne 
- wypełnianie wniosków 
o dotacje unijne 
- porady dot. rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej 

111 

CENTRUM SZKOLEŃ 
KSIĘGOWYCH BRS „ARTUS” 

ul. Kołobrzeska 31c/1 
 Gdańsk 

- specjalista ds. marketingu 
- szkolenia księgowe 

112 

EDUSTAR CENTRUM SZKOLEŃ  
I DORADZTWA 
ul. 10 Lutego 33 

 Gdynia 

Projekty 6.1.1, 8.1.1, 9.4 
Szkolenia: 
- specjalista ds. obsługi klienta dla 
osób niepracujących po 45 r.Ŝ. 
- specjalista ds. obsługi klienta dla 
osób pracujących 

113 

EUROPARTNER Sp. z o.o. 
Centrum Doskonalenia Kadr 

ul. Energetyków 13A 
 Gdynia 

Szkolenia: 
- spawalnicze 
- wózki widłowe 
- SEP 
- monterskie 
- kadry i płace 
- operatorskie 
- suwnicowe 
- BHP 
Projekt „Eurokwalifikacje- szansa 
na przyspieszenie”-  bezpłatne 



szkolenia z umiejętności 
spawalniczych 

114 

ELBLĄSKI UNIWERSYTET 
ROBOTNICZY OŚRODEK 

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
W WEJHEROWIE 

Szkolenia: 
- księgowość 
- pracownik administracyjno- biurowy 
- sprzedawca- handlowiec 
- bukieciarz- florysta 
- magazynier z upr. na wózki widłowe 
Projekt „By ć aktywnym zawodowo”  

115 
KOPIX 

ul. Powstania Wielkopolskiego 75 
Gdynia 

Warsztaty z wizaŜu dla osób 
szukających pracy 

116 

Szkoła J ęzyków Europejskich 
UNIVERSUS Sp. z o.o. 

ul. Do Studzienki 28 
 Gdańsk 

Projekt EFS „Szybki powrót na 
rynek pracy” 

117 
PROSPERA CONSULTING 

ul. Damroki 10/10 
 Gdańsk 

- szkolenia 
- ankiety dotyczące szkoleń EFS- 
badanie potrzeb szkoleniowych 
beneficjentów 

118 

FUNDACJA OPIEKI 
I EDUKACJI „SAMARYTANIE” 

ul. Chwarznieńska 136/138 
Gdynia 

- opiekunka osób starszych 
- pedagog przedszkolny lub 
wczesnoszkolny 
- pielęgniarka  

119 

STOWARZYSZENIE NA DRODZE 
EKSPRESJI 

Sopockie Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

Sopockie Centrum Wolontariatu 
ul. CzyŜewskiego 16 

 Sopot 

- doradztwo indywidualne 
(pozyskiwanie finansowania ze 
środków zewnętrznych, tworzenie 
wniosków projektowych, realizacja 
projektu) 
- pośrednictwo dla wolontariuszy i 
organizacji pozarządowych 
- „Sopocki Bank Dobrych Praktyk” 

120 
HAYS POLAND Sp. z o.o. 

ul. 10 Lutego 16 
Gdynia 

- młodszy księgowy/a 
- starszy księgowy/a 
- samodzielny księgowy/a 
- główny księgowy/a 
- przedstawiciel handlowy 
- kierownik budowy 
- dyrektor ds. sprzedaŜy i marketingu 
- dyrektor produkcji 

121 

Biuro Doradztwa Ekonomicznego 
i Prawnego 

BUSINESS CONSULTANTS 
ul. Jaśkowa Dolina 15 

 Gdańsk 

- kucharz 
- bosman 
- kelner 
- szef kuchni 

122 

ABOUT YOU INTERVITA 
Sp. z o.o. 

ul. Jana z Kolna 4 
 Gdynia 

- doradca finansowy 
- doradca ds. zarządzania majątkiem 
klienta VIP 
- przedstawiciel bankowy 
- manager zespołu sprzedaŜy 



- wicedyrektor oddziału 
- dyrektor oddziału 
- asystentka działu sprzedaŜy 
- pracownik biurowy 
- telemarketer 
- handlowiec 
- przedstawiciel handlowy 

123 
ADECCO POLAND Sp. z o.o. 

ul. Hallera 2B 
Gdańsk 

Oferty pracy w kraju: 
- telefoniczny doradca klienta 
- konsultant infolinii 
- pracownik produkcji 
- inŜynier testu 
- szef produkcji 
- analityk rynku ze znajomością 
 j. obcych 
Oferty pracy za granic ą: 
- monter rusztowań 
- monter wentylacji 
- technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym 
- nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 
- pracownik rozbioru drobiu 

124 

2B INTERFACE LTD. 
2 Admirals Way, Marsh Wall 

Docklands 
London E14 9XG 

 

Oferty pracy za granic ą: 
- stolarz meblowy/ operator maszyn 
stolarskich 
- spawacz TIG/MIG/MAG 
- ślusarz/ obróbka metali skrawaniem 
- ślusarz manualny/ szlifierz 
- operator CNC 
- lakiernik meblowy 
- pomocnik produkcyjny/ pakowacz 
- laminator 
- elektryk 
- projektant mebli 
- inŜynier budowy dróg, mostów i 
obiektów podziemnych, obiektów 
przemysłowych 
- kosztorysant budowlany 
- projektant aplikacji sieciowych 
- programista 
- administrator systemów 
- administrator baz danych 

125 
DERKSEN Sp. z o.o. 

ul. Szeroka 84/85 
 Gdańsk 

- lakiernik/ blacharz samochodowy 
- pracownik produkcyjny do magazynu 
- spawacz 136, 111 (certyfikat DNV i 
LLOYDS) 

126 
IPK DORADZTWO PERSONALNE 

Sp. z o.o. 
ul. Reja 13/15 

- kierownik sklepu 
- zastępca kierownika sekcji 
- samodzielny księgowy 



 Sopot - asystent projektanta 
- przedstawiciel handlowy 
- kosztorysant 
- kasjer/ sprzedawca 
- dyrektor/ kontroler finansowy 

127 
RANDSTAD Sp. z o.o. 
Al. Grunwaldzka 26/2 

 Gdańsk 

- pracownik produkcyjny 
- telefoniczny doradca klienta 
- pracownik infolinii 
- magazynier 
- kierownik ds. infrastruktury 
- regionalny kierownik ds. sprzedaŜy 
- główny księgowy/ manager 
finansowy 
- główny technolog lotniczy 
- specjalista ds. kosztorysowania 
- pracownik back orfice 
- prace zlecone (1-2 dniowe) 

128 

EASY- JOB SENIOVITA 
Sp. z o.o. 

ul. Starowiejska 16/2 
 Gdynia 

Oferty pracy w kraju: 
- malarz 
- spawacz 
- technik serwisu elektronicznego 
- stolarz 
Oferta pracy w Niemczech: 
- opiekunka osób starszych 

129 
START PEOPLE Sp. z o.o. 

ul. Świętojańska 87/3 
 Gdynia 

- przedstawiciel banku 
- doradca techniczno- handlowy 
- przedstawiciel handlowy z branŜy 
budowlanej 
- magazynier- montaŜysta szyb 
samochodowych 
- pracownik fizyczny marketu 
- hostessy 
- roznosiciel ulotek 

130 
MEDICARE 24H 

ul. Grójecka 186/ 406 
  Warszawa 

Oferty pracy w Niemczech  
i Skandynawii: 
- opiekun osób starszych 
- opiekun osób chorych 

131 
MANPOWER 

ul. Szymanowskiego 2 
 Gdańsk 

- przedstawiciel handlowy (branŜa 
budowlana, branŜa hotelowa, branŜa 
meblowa, branŜa nieruchomości) 
- asystentka biura 
- pracownik wodno- kanalizacyjny 
- magazynier z upr. na wózki widłowe 
- pracownik do słuŜb informacyjnych 
na imprezach masowych 
- tester gier komputerowych 
- kontraktor  

132 
POŚREDNICTWO PRACY              

ZA GRANICĄ S.C. 
ul. Abrahama 26/4a 

Oferty pracy w Niemczech, Holandii 
i Austrii: 
- pielęgniarka 



 Gdynia - opiekunka osób starszych 
- monter rusztowań 
- malarz- lakiernik 
- elektryk 
- monter klimatyzacji i urządzeń 
chłodniczych 
- hydraulik 
Oferty pracy w Szwajcarii: 
- mechanik samochodów cięŜarowych 
- mechanik maszyn rolniczych 
- ślusarz maszyn rolniczych 
- spawacz MAG, TIG, MIG, E 
- mechanik samolotowy 
- monter samolotów 
- monter maszyn przemysłowych 
- mechanik przemysłowy 
- POLY mechanik 
- CNC mechanik z dobrą znajomością 
programowania 
- mechanik narzędziowy 
- technik zakładowy, serwisowy 
- blacharz 
- lakiernik samochodowy i 
przemysłowy 
- inŜynier 
- ślusarz 
- technik tworzyw sztucznych 
- monter rurociągów 
- ślusarz budowlany 

133 
PROGRES Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 1 
 Gdańsk 

- staŜysta 
- personel pomocniczo- kasowy  
- elektromonter 
- lakiernik 
- magazynier 
- pracownik biurowy- obsługa call 
center 
- spedytor 
- spawacz aluminium 
- hydraulik 

134 

PERSONEL DEVELOPMENT 
Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 9/9 
 Gdańsk 

 

Oferty pracy w Niemczech: 
- opiekun/ opiekunka osób starszych 
- pielęgniarka/ pielęgniarz 
- pomoc domowa 

135 
PRESTO SERVICE 

Al. Jerozolimskie 202 
 Warszawa 

- pracownik fizyczny 
- kasjerka 

136 
INTERLAND Sp. z o.o. 
ul. Waszyngtona 34/ 36 

 Gdynia 

Szkolenia: 
- opiekunka osób starszych 
- opiekunka dziecięca 



- zakładanie własnej firmy 
- pisanie biznesplanu 
- szkolenia motywujące i 
autoprezentacja na rynku pracy 
- obsługa kas fiskalnych 
- podstawowe i zaawansowane kursy 
komputerowe 
- wizaŜ 

137 
OTTO POLSKA Sp. z o.o. 

ul. 10 Lutego 37/3 
 Gdynia 

Oferty pracy w kraju: 
- główna księgowa 
- wykładanie towaru 
- inwentaryzacja 
- kasjer 
- magazynier 
- praktykant/ sprzedaŜ usług HR 
- prace porządkowe na torach 
- kosztorysant robót elektrycznych i 
teletechnicznych 
- inŜynier budowlany 
- brygadzista magazynier 
- specjalista ds. obsługi klienta 
- ochroniarz z licencją 
- hostessa 
- pracownik biurowy 
- pomocnik kierowcy 
- pomocnik magazyniera 
- stolarz 
Oferty pracy w Holandii: 
- malarz- piaskarz  
- praca na wakacje 
- prace produkcyjne z dobrą 
znajomością języka  
- kierowca wózka widłowego 
- operator frezarki CNC 
- operator CNC- produkcja spręŜyn 
- monter rusztowań 
- design engineer hydraulical 
- kierowca C+E 

138 

OKZ5 Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego ZDZ Nr 5 

ul. Kopernika 1 
 Gdynia 

Szkolenia: 
- operator wózków widłowych 
- uprawnienia SEP do 1 kV i 15 kV 
- barman/ kelner 
- florysta 
- księgowość 
- kucharz 
- opiekun osób starszych i dzieci 
- kasy fiskalne 
- wizaŜ 
- przedłuŜanie paznokci 
- wychowawca placówki wypoczynku 



- kierownik placówki wypoczynku 
- pierwsza pomoc przedmedyczna 

139 

Centrum Nauki i Biznesu śAK 
Sp. z o.o. 

ul. 10 Lutego 33 
 Gdynia 

- dwuletnie bezpłatne szkoły policealne  
- kursy specjalistyczne 

140 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
SCARLET 

ul. Legionów 107 
Gdynia 

- fryzjerka (Wejherowo) 
Szkolenia: 
- fryzjerskie 
- wizaŜ 
- stylizacja paznokci 
- komputerowy 

141 

LA FEMME COSMETICS S.A. 
Centrum Edukacji Kosmetycznej 

ul. Chylońska 210 
 Gdynia 

Szkolenia: 
- stylizacja paznokci 
- pedicure 
- makijaŜ permanentny 

142 
GERMANICUS Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 250 
 Gdynia 

- pracownik biurowy do działu 
sprzedaŜy 
- kursy językowe 

 


