
   
 

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji   
CIESZYN, 6 czerwca 2014 r. 

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 
godz. 10:00 – 14:00 

 

Lista wystawców (wg stanu na 04.06.2014 r.) 
 

L.p. Nazwa  Miasto/ Kraj Uwagi: 

PRACODAWCY 

1.  KOVONA SYSTEM  a.s 
 

Český Tĕšín / Czechy 

Pracodawca poszukuje pracowników na następujące stanowiska: 
- technolog,  
- konstruktor,  
- operator maszyn. 

2.  TECHMET Sp. z o.o. Bielsko-Biała / Polska 

Pracodawca poszukuje doświadczonych pracowników na następujące 
stanowiska: 
- konstruktor maszyn przemysłowych (1), 
- elektryk maszyn przemysłowych (1), 
- mechanik maszyn przemysłowych (1), 
- pneumatyk-hydraulik przemysłowy (1). 

3.  Adecco Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biała / Polska Pracodawca poszukuje pracowników na stanowisko - operator maszyn (10). 
 

4.  KALICH – agencja zatrudnienia Rybnik / Polska 
Pracodawca poszukuje pracowników na stanowisko telemarketera (10) oraz 
mechanika samochodowego (1). 

5.  FIAT SERVICES POLSKA Sp. 
z o.o. 

Bielsko-Biała / Polska 
Pracodawca poszukuje pracowników na róŜne stanowiska w księgowości, 
wymagana znajomość rachunkowości oraz bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego. 

6.  MANPOWER GROUP Bielsko-Biała / Polska 
Pracodawca poszukuje pracowników na nastęujące stanowiska: 
- operator maszyn (3), 
- pracownik produkcji (5). 

7.  PROMEDICA24 Warszawa / Polska 
Pracodawca poszukuke pracowników na stanowisko opiekun/ka osób 
starszych do pracy na terenie Niemiec (50). 

8.  ACARTUS S.A. Jastrzębie-Zdrój / Polska Pracodawca poszukuke pracowników na stanowisko księgowej (2). 

9.  Randstad Deutschland Ludwigsfelde / Niemcy 
Pracodawca poszukuje 50 pracowników na następujące stanowiska: 
- spawacz/ ślusarz,  



- oparator maszyn CNC, 
- pracownik logistyki,  
- elektryk,  
- chemik. 

10.  Agencja Pracy i Doradztwa 
Personalnego InterKadra Sp. z o.o. 

Katowice / Polska 

Pracodawca poszukuje pracowników na nastęujące stanowiska: 
- opiekunka osób starszych do pracy na terenie Niemiec (15), 
- pracownik produkcji (15), miejsce pracy – Ustroń, 
- szwaczka (10), miejsce pracy – Ustroń. 

11.  DaeDong System Poland Sp. z o.o. Cieszyn / Polska 
Pracodawca poszukuje pracowników na następujące stanowiska 
- asystent ds. Informatyki (1), 
- asystent ds. zapewniania jakości (1). 

12.  AMBOSELI s.r.o. Praha / Czeska Republika 

Pracodawca poszukuje pracowników na następujące stanowiska: 
- krawcowa (10), 
- operator maszyn w przemyśle samochodowym (200), 
- monter (100). 

13.  PPG Polifarb Cieszyn S.A. Cieszyn / Polska 
Pracodawca poszukuje pracowników na stanowisko operatora maszyn  
i urządzeń (6) oraz staŜystów i praktykantów do wszystkich działów. 

14.  Wojskowa Komenda Uzupełnień Bielsko – Biała/ Polska 
SłuŜba wojskowa wg potrzeb Sił Zbrojnych RP. Informacje na temat 
nowych form czynnej słuŜby wojskowej (słuŜba przygotowawcza i NSR) 
oraz zawodowej słuŜby wojskowej i szkolnictwie wojskowym.  

UCZELNIE WY śSZE, INSTYTUCJE SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE  

15.  

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava/ WyŜsza Szkoła 
Górnicza- Uniwersytet Techniczny 
w Ostrawie 

Ostrawa/ Czechy 

Uczelnia została załoŜona w 1849 roku i od tego czasu stała się 
nowoczesną instytucją szkolnictwa wyŜszego, oferując najwyŜszy poziom 
edukacji w technicznych i ekonomicznych dziedzinach nauki, w oparciu  
o połączenia nauki, badań, edukacji i działalność twórczą, która je wiąŜe  
i wzmacnia. VŠB-TUO jest czwartym co do wielkości uniwersytetem  
w Czechach z ponad 22.000 studentów studiujących na studiach 
licencjackich, magisterskich i doktoranckich na siedmiu wydziałach  
i dwóch ogólnouniwersyteckich programach studiów. W listopadzie 2011 
VŠB-TUO otrzymał prestiŜową certyfikat ECTS Label, znak jakości 
wdroŜenia systemu kredytowego studiów licencjackich i magisterskich 
studiów, zgodnie z normami europejskimi. Uczelnia współpracuje  
z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi na całym świecie.   

16.  Uniwestytet Śląski Katowice/ Cieszyn /Polska 

Uniwersytet Śląski to jedna z największych i najdynamiczniej 
rozwijających się polskich uczelni. Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją 
ofertę dydaktyczną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności 
odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. 
Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, 
ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia 
kadr i talentów, a takŜe wyspecjalizowane w pracach badawczych 
jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, 



mistrzowie i autorytety. Nowoczesność wiąŜe się ze sposobem myślenia  
i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze 
interdyscyplinarnym. Jest to równieŜ coraz bardziej aktywna współpraca 
międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność  
i otwartość na nowe technologie, wraŜliwość na zmieniające się warunki 
rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny  
i rozbudowując infrastrukturę. 

17.  WyŜsza Szkoła Finansów i Prawa Bielsko – Biała/ Polska 

Dawna WyŜsza Szkoła Bankowości i Finansów. Prowadzi w systemie 
stacjonarnym i niestacjonarnym studia I stopnia z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, informatyki, politologii, I i II stopnia z finansów, 
rachunkowości oraz jednolite studia magisterskie na kierunku prawo.  
W ramach uczelni działa Europejskie Centrum Języków Obcych TELC, 
ośrodek szkoleniowy ECDL, Microsoft IT Academy oraz Centrum 
Kształcenia Kompetencji Finansowych.  

18.  Akademia Techniczno – 
Humanistyczna  

Bielsko – Biała/ Polska 

Akademia Techniczno-Humanistyczna, dawna filia Politechniki Łódzkiej  
w Bielsku-Białej jest największą uczelnią techniczną i humanistyczną 
działającą na terenie Śląska Cieszyńskiego, śywiecczyzny i Zachodniej 
Małopolski. Od 30 lat kształcą się w niej kadry inŜynierskie dla przemysłu: 
budowy maszyn, włókienniczego, samochodowego, ochrony środowiska 
oraz z zakresu organizacji i zarządzania. W roku 2002 mury uczelni 
opuścili równieŜ pierwsi absolwenci kierunku informatyka. dąŜy do 
kształcenia studentów na najwyŜszym poziomie, zapewniając im warunki 
pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w róŜnych formach 
Ŝycia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych  
i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego 
funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym 
na wiedzy. 

19.  
Slovenská akademická informačná 
agentúra (SAIA)/ Słowacka 
akademicka agencja informacyjna 

Žilina/ Słowacja Słowacka organizacja pozarządowa, która prezentuje informacje  
o moŜliwościach studiowania na Słowacji.  

20.  
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 
WyŜszej Szkoły Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej 

Cieszyn / Polska 

Uczelnia kształci studentów na studiach I stopnia - licencjackich  
i inŜynierskich, na studiach II stopnia – magisterskich oraz studiach 
podyplomowych. W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie organizowane 
są równieŜ szkolenia i kursy – w tym takŜe językowe. 

21.  Zakład Doskonalenia Zawodowego 
Katowice, Ustroń / Skoczów 
Polska 

Informacje dotyczące oferty edukacyjnej, obejmującej kursy i szkolenia 
zawodowe skierowane do róŜnych grup odbiorców: osób indywidualnych, 
firm, instytucji, Urzędów Pracy. Oferty kursów przyuczających do 
wykonywania zawodu, doskonalących, kwalifikacyjnych, 
przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych oraz inne. Oferty 
kursów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



22.  Politechnika Śląska Gliwice / Polska 

Politechnika Śląska to uczelnia o blisko 70-letniej tradycji, jedna  
z największych w Polsce i najstarsza wyŜsza szkoła techniczna w regionie. 
Uczelnia prowadzi studia inŜynierskie i licencjackie I stopnia, magisterskie 
na kierunkach technicznych i nietechnicznych, podyplomowe, doktoranckie 
oraz kursy doszkalające. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym 
oraz niestacjonarnym – w zaleŜności od kierunku – zaocznym bądź 
wieczorowym. 

23.  Centurm Edukacji Zawodowej 
CARGO Sp. z o.o. 

Jaworzno / Polska Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. realizuje projekty unijne 
skierowane do osób pracujących i bezrobotnych. 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ 

24.  
Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje/ 
Okręgowa Izba Gospodarcza 
Regionu Morawsko – Śląskiego  

Ostrawa/ Czechy 

Celem izby jest wsparcie działalności gospodarczej poprzez promowanie  
i ochronę interesów swoich członków. Izba świadczy usługi doradcze  
w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, organizuje działania 
edukacyjne, szkolenia i formy przekwalifikowania zawodowego, promuje 
tworzenie i rozwijanie kontaktów z izbami gospodarczymi  
i profesjonalnymi instytucjami zagranicznymi.   

25.  
Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości przy Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej  

Bielsko – Biała/ Polska 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to propozycja dla tych, którzy 
myślą o własnej firmie. AIPC pozwala na wypróbowanie modelu 
biznesowego. Oferta AIP to takŜe szkolenia i warsztaty poświęcone 
zagadnieniom związanym z prowadzeniem i rozwijaniem firmy, a takŜe 
moŜliwość spotkań z mentorami – doświadczonymi przedsiębiorcami  
i specjalistami.  

STOISKA INFORMACYJNE 

26.  Zamek Cieszyn  Cieszyn / Polska Warsztaty, wystawy, Klub Przedsiębiorcy: http://www.zamekcieszyn.pl/ . 

27.  Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”  

Bielsko – Biała/ Polska 
Informacje nt statutowej działalności związku zawodowego. Podstawowe 
informacje z zakresu prawa pracy, informacje nt moŜliwości przystąpienia 
do związku zawodowego. 

28.  

Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej  
 

Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct  

Katowice/ Polska 

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej to sieć informacyjna 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstała po rozwiązaniu sieci 
Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Ich celem jest przybliŜanie 
obywatelom polskiej polityki zagranicznej (ze szczególnym 
uwzględnieniem europejskiego wymiaru tejŜe polityki) oraz wzmacnianie 
kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami 
pozarządowymi w regionie.  
Praktyki i staŜe w instytucjach unijnych, prawa obywateli w UE/ EOG, 
informacje nt instytucji unijnych. 



PUBLICZNE SŁUśBY ZATRUDNIENIA 

29.  EURES Słowacja  Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Namestovie 

30.  EURES Czechy    Urząd Pracy Republiki Czeskiej, Punkt Kontaktowy we Frydku - Mistku 

31.  Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP                   Bielsko – Biała/ Skoczów/ Cieszyn 

32.  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach   Katowice  

33.  Wojewódzki Urząd Pracy – Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

Katowice 

34.  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Opole 

35.  EURES-TriRegio  
Partnerstwo Transgraniczne EURES-TriRegio sklada się z przedstawicieli 
słuŜb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców  
z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii: www.eures-triregio.eu/ . 

36.  Powiatowy Urząd Pracy                                           Bielsko – Biała 

37.  Powiatowy Urząd Pracy                                           Cieszyn 

38.  Powiatowy Urząd Pracy                                            Jastrzębie Zdrój 

39.  Powiatowy Urząd Pracy                                          Racibórz 

40.  Powiatowy Urząd Pracy  Wodzisław Śląski 

41.  Powiatowy Urząd Pracy                                         śywiec 

42.  Powiatowy Urząd Pracy                                           Nysa 

 


