
Agencja Pracy Tymczasowej oraz Doradztwa Personalnego InterKadra,  

wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372,  

poszukuje osób chętnych do pracy przy: 

 

Akcji promocyjnej – Merchandising 

(Jelenia Góra i okoliczne miasta) 
 

 

Kiedy? 

 Start akcji 15.06.2015 r. – Jelenia Góra, zakończenie 26.06.2015 r. 

 

Gdzie ? 

 Jelenia Góra i okoliczne miasta  między punktami przemieszczamy się samochodem 

(transport zapewnia InterKadra) 

 

Obowiązki? 

 dbanie o właściwe wyeksponowanie produktów (półki, lodówki i inne) 

 rozmieszczanie materiałów reklamowych 

 podstawowe prace porządkowe: wytarcie półek, lodówki 

 wypełnienie sprawozdania z wykonanych czynności 

 

Co możesz zyskać? 

 Atrakcyjne wynagrodzenie  

 Zatrudnienie w ramach umowy cywilno – prawnej 

 Gadżety związane z akcją (plecak, kurtka, koszulka) 

 Samochód służbowy na czas wykonywania akcji (dla osób posiadających prawo jazdy)  

 Pierwsze, ciekawe doświadczenie zawodowe 

 Prace w dwuosobowym zespole – możesz sam dobrać sobie kompana – zabierz ze sobą 

rodziną bądź znajomych!! 

 Możliwość dalszej współpracy także przy innych projektach (www.interkadra.pl) 

 

Jakich osób szukamy? 

 Pozytywnie nastawionych, pełnych energii, chcących zdobyć ciekawe doświadczenie  

 Dyspozycyjnych w dniach 15-26.06.2015 r. 

 Posiadających prawo jazdy kat. B (bądź osób mających znajomych z uprawieniami, chętnych 

do udziału w akcji) 

 Pracowitych – praca po ok 8 h dziennie, od poniedziałku do piątku 

 Posiadających telefon z aparatem bądź aparat ( niezbędne do wykonywania zdjęć z akcji)  

 Mile widziane: doświadczenie i/lub książeczka sanepidu i/lub aktualne badania 

psychotechniczne (dla osób posiadających prawo jazdy kat. B) 

 

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji? 

Zadzwoń tel. 536290400 (od pon do pt w g. 8 – 16) 
Przyślij CV na adres p.kruk@interkadra.pl (Uwaga: wpisz w temacie Akcja 

promocyjna/Merchandising – będziemy mogli szybciej się z Tobą skontaktować) 
 

Czekamy na Ciebie! Liczba miejsc ograniczona! 

 
 

 

 

W przesłanych aplikacjach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą; z dn. 

29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". 

 

http://www.interkadra.pl/
mailto:p.kruk@interkadra.pl

