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PRACOWNICY POSZUKIWANI
DWOCH PRACOWNIKÓW na ItanowllH:R kIerownIków ~keH
zatrudni od J!!ltil't DYREKCJA M, H, D. ART. SPOZ. W KTEL~

9ó:GJ'!,___WytrlRgans kY>'!i;Hfl~$cj~"- 'red-nłe wykntałeenie han ..
dlowe, oru dłubx. ,praktyka w &pllrlaclł h&ndlu.
Warunki do omóWienia w biuru prl,. ul.:pt, Obrtl!\ebw
Stalingradu Nr 1.
!IIt1I~K
INKASENTA Eatrudnl od nru W"'!l'!'Wó8NIA 'Wón OAZO~
Nr. łO.
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prtyt~cle bet Gkll'towan!Q Uf1.~du ZBtrudn~enl!!. WymRli:ane
wymeldowanie okre~owe t. do1yeheluowego m!ejmca 2mrn!I'u;~
kania do Gdań!lka.
DI6-X:

ELEKTROMON"l'F.:RQW, MONTEROW INSTALACJI SMHM
'l'ARNYCH, ROBOTNIKóW
NJEWYKWALiFIKOWA~YCH
ornt l: SPAWACZY 00 PRĄCY NA TERENiE nOZWAOOWA, HORYtlCA, LUBLINA! KIELC _ utrudnI nllltyehmlut
PRZEDStĘBIORSTWO ROBOT KOLEJOWYCH Nr 11'1- SAMODZIELNE KIEROWNICTWO ROBOT INSTALACYJNYCH
1617 W LUBLINIE, Praca wg umowy Mł!.!ll'_QWl.'j W budownlc.
tw!to, lIystem akordowy, dodatki roz14KoWIi', !trawne - .ta~
pewnlon~, Hotele rubotnlcze betplntlle.
Z"11:lon0nla j)l'7.vlm'.Ile M. "blśe!4> lub ".tt>wole {poda.
nl~
I tyclo},YJi:} SAMODZIELNE KlEROWNICTW(!l rtO~
BOT lN5TALA:;:YJNYCH HI/1 W LUBLINIE, UL, NOWY
SWIAT 11113,
I'WfS.g
10 KIF:ROWCÓW z I I II kategOl'lą, prawa jazdy - utrudni
od ~arat EKSPOZYTURA p, K,8. w SKAR1;YSKU.
Pod!llnlll nnIety k!erowlI~ do SAMODZ!Et.N'P."J SEKCJI
KADR SKARtYSKO, UL.. EKONOMII 3, pokój Nr 36,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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