29. Axidius - praca w Holandii dla pracowników produkcji (sortowanie
warzyw i owoców, pakowanie kwiatów ciętych, kawy), pracowników
szklarni z pomidorami; prace wakacyjna dla uczniów i studentów.

30. Goodmorning - oferty pracy w Holandii w ogrodnictwie (szklarnie, owoce,
warzywa, kwiaty), na produkcji i w przemyśle.
31. FairPersonal - praca w Niemczech dla spawaczy MAG, TIG, operatorów
CNC, ślusarzy, monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej, tapicerów,
pracowników produkcji, kierowców kat. B.
32 Nousujohde Raudoitus Oy - praca dla zbrojarzy w Finlandii.
33. Pienning - oferty pracy w Niemczech na stanowiska: elektryk, spawacz,
hydraulik.
34. SpiTra - oferty w Niemczech - malarz, stolarz, hydraulik, spawacz MIG, MAG,
TIG, ślusarz, elektryk, operator wózka widłowego, pracownik produkcji.

14.04.2016
Toruń, Hotel Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18,
godz. 10:00-14:00

VII MIĘDZYNARODOWE

TARGI PRACY
W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY

WYSTAWCY:

35. Active Medica Personal - oferty pracy w różnych krajach Europy dla
opiekunek, pielęgniarek, spawaczy, elektryków, stolarzy, operatorów maszyn,
ślusarzy, lakierników, operatorów koparek, mechaników samochodów
ciężarowych, pracowników produkcji.

Instytucje

Praca za granicą dla opiekunów/ek

1. Ambasada Królestwa Niderlandów - informacje dla poszukujących pracy
nt. warunków życia i zatrudnienia w Holandii.

36. Activemed24 - oferty dla opiekunek osób starszych w Niemczech.
37. Adiutor - praca dla opiekunów i opiekunek osób starszych w Niemczech.
38. Aterima Med - praca w Niemczech dla opiekunów/ek osób starszych.
39. Carework - oferty dla opiekunek osób starszych w Niemczech.
40. Herz24 - oferty dla opiekunek osób starszych w Niemczech.
41. Pflege Mit Herzen 24 - praca dla opiekunów/ek osób starszych w Niemczech,
oferta dla specjalisty ds. rekrutacji z językiem niemieckim oraz specjalisty
ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego.
42. Professional Care 24 - oferty dla opiekunek/ów osób starszych w Niemczech.
43. Promedica 24 - praca w Anglii, Niemczech i Polsce dla opiekunów/ek osób starszych.
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń,
www.wup.torun.pl , eures@wup.torun.pl , tel. 56 669 39 12.

2. EURES Czechy - oferty pracy w Republice Czeskiej; informacje
o warunkach życia i pracy w Czechach.
3. EURES Hiszpania - oferty pracy w Hiszpanii; informacje nt. pracy i życia
w Hiszpanii.
4. EURES Słowacja - oferty pracy na Słowacji; informacje o warunkach
życia i pracy.
5. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zagraniczne i krajowe oferty pracy,
możliwość rejestracji w serwisie dla poszukujących pracy tujestpraca.eu,
informacje nt. wsparcia dla osób niepracujących z funduszy unijnych.
6. Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia - oferty pracy na terenie
Torunia, informacje o usługach dla osób bezrobotnych.
7. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku - oferty pracy na terenie powiatu
włocławskiego oraz informacje nt. usług dla osób bezrobotnych.
8. Państwowa Inspekcja Pracy - porady z zakresu prawa pracy.

9. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka
Komenda OHP - krajowe oferty pracy dla młodzieży (wykładanie towaru,
inwentaryzator, hostessa); praca w Niemczech dla inżyniera projektu
i planowania.
10. Kujawska Szkoła Wyższa - informacje o projekcie: “NEET Staże: droga do
zatrudnienia” (kursy i szkolenia zawodowe oraz 80-dniowe staże zagraniczne
dla osób 18-35 lat).

Praca w Polsce - pracodawcy

20. Kantata - oferty pracy dla wdrożeniowca systemów ERP, programisty C#,
handlowca IT.
21. Rug Riello Urządzenia Grzewcze - zatrudnienie na stanowiskach:
projektant-konstruktor oraz pracownik montażowy.
22. UMC Poland - oferowane stanowiska pracy: inżynier procesu, operator wózka
widłowego, technik / inżynier (elektryk, elektronik, mechanik,
automatyk).

Praca w Polsce - agencje pracy
11. Centrostal Handel - oferowane stanowiska pracy: przedstawiciel handlowy,
przedstawiciel handlowy w dziale produkcji, handlowiec w dziale energetyki,
spawacz, magazynier.
12. Centrum Prawa - oferty zatrudnienia dla prawnika, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, konsultanta telefonicznego, oferty stażu dla absolwentów do 30 r.ż.
1 3.DAW-T RAN S - ofe rty na s ta no wi s k a: kier o wca w transp o rcie
międzynarodowym, elektromechanik, blacharz samochodowy, doradca
handlowy, doradca serwisowy.
14. DrukPak - oferty zatrudnienia dla operatora maszyn poligraficznych
i pomocnika operatora maszyn poligraficznych.
15. Elana Pet - oferty pracy na stanowiskach: tokarz, frezer-wytaczarz, inżynier
mechanik, inżynier automatyk.
16. Govena - praca dla kierownika działu zapewnienia jakości / pełnomocnika ds.
ISO oraz dla konstruktora.
17. Grupa TZMO
- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - oferty pracy
w obszarze sprzedaży, finansów, telemarketingu i windykacji.
- Plastika - oferowane stanowiska: specjalista ds. finansowych, asystent
prezesa zarządu, inżynier mechanik, mechanik-nastawiacz maszyn,
pracownik produkcji.

23. Flame Emloyment Polska - oferty dla pakowaczek, pracowników
produkcyjnych, operatorów maszyn produkcyjnych, operatorów maszyn CNC,
operatorów wózków widłowych, elektromonterów, doradców klienta.
24. Manpower - oferty pracy na stanowiskach administracyjnych, księgowych,
dla kontrolera jakości, specjalisty ds. zakupów, managera ds. rozwoju, doradcy
techniczno-handlowego, mechanika maszyn, operatora produkcji, operatora
maszyn (szlifiernia/polernia), pracownika pomocniczego i magazyniera.
25. Progres - oferty pracy: kierownik działu IT, pracownik produkcji,
pracownik montażu, personel kasowy, halowy.
26. Timework - oferowane stanowiska: specjalista ds. eksportu, kierownik
produkcji, pracownik marketu, kasjer/sprzedawca, ustawiacz maszyn
wtryskowych, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, pakowacz.
27. GP People - stanowiska: przedstawiciel handlowy, sprzedawca aut
ciężarowych na rynki wschodnie, sprzedawca usług transportowych na rynki
niemieckojęzyczne, pracownik ds. kadr i płac, konstruktor 3D, monter
elektryk, pracownik produkcji, operator wózka widłowego, kasjerka, stolarz,
sortowacz złomu, młodszy piekarz, formierz tworzyw sztucznych, praktykant
HR, kierownik operacyjno-administracyjny.

Praca za granicą

18. Iglotex - oferty pracy na stanowiskach: przedstawiciel handlowy,
magazynier, kierowca kat. B i C, specjalista ds. obsługi klienta.

27. GP People - praca w Niemczech - parkieciarz, pracownik parku rozrywki,
stylista paznokci, murarz/betoniarz, ślusarz/stolarz, kelner/barman, monter
konstrukcji stalowych, kierowca C+E, specjalista ds. obsługi klienta.

19. Ikea Industry Lubawa - oferty pracy na różnych stanowiskach z zakresu
inżynierii procesu (technologia drewna), elektryki, automatyki, zakupów, HR,
kontroli jakości, LEAN, obsługi maszyn do obróbki drewna, logistyki.

28. Axell - oferty pracy w Holandii w branży produkcyjno-magazynowej
oraz technicznej (np. spawacze, ślusarze).

