
 

 

 OSDW - Azymut Sp. z o.o. firmą prowadzącą sprzedaż hurtową 

książek oraz świadcząca usługi dystrybucyjno-logistyczne na polskim 

rynku wydawniczo księgarskim. Prowadzi rekrutację na stanowiska: 
 Introligator  

 Pracownik pomocniczy w drukarni  

 Operator cyfrowych maszyn drukujących  

 502 457 367 Agata Więckiewicz - Specjalista ds. HR   

e-mail: agata.wieckiewicz@azymut.pl 
 

 Drukarnia WIST Poszukuje pracownika - absolwenta technikum 

cyfrowych procesów graficznych do pracy na stanowisku "maszynisty 

fleksograficznego" (do przyuczenia).  

Oczekiwania znajomość obsługi komputera, umiejętności techniczne - na 

podstawowym poziomie, mile widziane prawo jazdy, samodzielność a jednocześnie 

umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność. 

698 398 771 - kontakt w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej  Praca w 

Zgierzu (system 2 zmiany) 

 Supermarket 'Piotr i Paweł" zatrudni sprzedawców, magazynierów  

kasjerów.  

     św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-497 Łódź 
 

 Restauracja "Pod 5 Aniołami" zatrudni kucharzy  
 Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 2  CV prosimy przysyłać na adres: 

restauracja@pod5aniolami.pl 

 422 364 888, 422 365 888 

 

 Agencja Pracy Axell Polska 2004 (nr rej. agencji zatrudnienia 954) 

poszukuje: Kandydatów i Kandydatki do pracy w restauracji w Uniejowie, na 
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stanowisko: KUCHARZ 

Zadzwoń lub wyślij CV. Zapraszam. Ewelina Ulańska, telefon: e-mail: 

e.ulanska@axell.pl (możliwość zakwaterowania) 

 882 145 316 

 

 Restauracja Tabb-u zatrudni kucharzy oraz kelnerów.  

 509 017 774  tabb-u@ tabb-u.pl 

 

 Hotel Holiday Inn - zatrudni kelnerów, kucharzy, portierów i recepcjonistów 

Hotel Oferuje - umowę o pracę, pakiet świadczeń, rozwój i awans oraz 

zakwaterowanie.  hr@hilodz.com 

 42 208 20 05 

 

 Restauracja Porto-Fino w Lućmierzu (gmina Zgierz) poszukuje kucharza 

(również bez doświadczenia).  

Osoby zainteresowane mogą  składać  CV  

drogą  e-mailową hotel@potro-fino.pl 

 664-163-816  
 

 Restauracja "Czarny staw" zatrudni pomocnika kucharza.  
Nowy Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

 509 822 278   zapraszamy@czarnystaw.pl 
 

 DPS w Ozorkowie poszukuje kucharza/kucharki  
      ul. Mickiewicza 1, 95-035 Ozorków  

 0-42 270-00-80 

 

 Sułtan Grill na ul. Piotrkowskiej 59 poszukuje kelnerów i kelnerek do 

pracy w restauracji Podstawowe obowiązki, to obsługa kelnerska i dbanie o 

porządek w miejscu pracy. 

Proszę o kontakt telefoniczny 

 697 341 193 Wiktoria Zacharska 

 

 

 


