Ogłoszenia...

Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE, tel. 502 053 214

Sprzedam

MALBRUK Układanie kostki brukowej z
materiałem lub bez, wycinka drzew,
tel. 503 008 987 

PRODUCENT SPRZEDA
deski tarasowe ryflowane,
elewacyjne, itp.,

TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282

Działka 1500 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki,
budowlana, przy drodze. asfaltowej, media,
kanalizacja, warunki zabudowy, tel. 501 767 566 (41)
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 2014 m2,
Piaseczno, tel. 505 488 411

(44)

Działka 1060 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki
budowlana, przy drodze asfaltowej, media,
kanalizacja, warunki zabudowy, tel. 501 767 566

(42)

(43)

Kupię
(8)

Książki, albumy, inne wydawnictwa związane z
Mińskiem Mazowieckim, powiatem mińskim,
tel. 512 517 774

(9)

Usługi
KANCELARIA FINANSOWA
BIURO RACHUNKOWE
KRYSTYNA CHOJNOWSKA

TEL. 602 840 093

(19)
(253)

Usługi remontowo budowlane, zabudowa K-G,
gładzie, malowanie, prace elewacyjne, docieplenia,
tynki cienkowarstwowe, tel. 692 583 891
(278)

Wykonam remonty domu,
mieszkania, biura, z materiałem
lub bez, faktura VAT,
tel. 606 665 331
(293)
Wykończenie wnętrz, remonty, tel. 793 009 835

(279)

Wywóz szamba, konkurencyjne ceny,
tel. 503 817 296
Usługi remontowe, tel. 607 662 128

(282)

Wykonam tynki cementowo-wapienne
tradycyjnie, tel. 660 977 233

Skup aut, całe i uszkodzone (motory),
tel. 516 822 955

(10)

(281)

(290)

Hydraulika, glazura, terakota, tel. 608 664 811 (291)
Tynki cementowo-wapienne, ręczne,
tel. 660 977 233

(292)

Usługi budowlane, budowa
domów i innych obiektów,
tel. 664 649 264
(294)
Usługi hydrauliczne, profesjonalnie,
tel. 502 686 023

Praca
Opiekunki, Niemcy, tel. 725 248 935

Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką
PUR, tel. 695 995 330
(254)

tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2)

Sprzedam działki Nowe Osiny po 1000 m2,
i więcej, tel. 504 335 977

(4)

(295)

(33)

MONTERKLIM – przyjmie do pracy monterów,
(49)
tel. 667 572 433
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym,
tel. 505 488 411

(50)

Zatrudnię do pracy w pawilonie na
targowisku w Mińsku Mazowieckim,
tel. 505 488 411

(51)

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Sulejówku poszukuje

głównego księgowego
z doświadczeniem i znajomością
rachunkowości w pełnym zakresie.
Praca na 1/2 etatu,
konieczna znajomość obsługi komputera
(MS Office, programy księgowe).

tel. 508 066 632,

mail: smlw@info-system.waw.pl

(52)

Mam do wynajęcia
Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia,
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41,
www.wypozyczalnia–minsk.com 
(1)
Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe,
zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 

(2)

Do wynajęcia lokal handlowy 33 m2,
tel. 661 654 485

(3)

Miejsce na Twoją reklamę w tygodniku Co słychać?
Dowiedz się więcej: k.grajda@co-slychac.pl, tel. 606-287-560

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. w Siedlcach
Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji lidera
w swojej branży, posiadająca sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza
i Lubelszczyznyw związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy
kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowiskach:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ / RATOWNIK MEDYCZNY
Miejsce pracy: MIŃSK MAZOWIECKI
OPIS STANOWISKA:
• Realizacja kompleksowej, pielęgnacyjnej opieki pielęgniarskiej w zakresie POZ i AOS,
• Zapewnienie transportu i bezpieczeństwa pacjentom przewożonym do placówek medycznych
oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia
zdrowia lub życia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:
• Wykształcenie kierunkowe,
• Mile widziane kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne z obszaru POZ i AOS,
• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych systemów medycznych,
• Mile widziane prawo jazdy kat. „B”.
OFERUJEMY:
• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży,
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze – do uzgodnienia,
możliwość zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej,
• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny, pakiet socjalny,
• Pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących projektów
medycznych.
KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane
przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są
przetwarzane w żadnym innym celu.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp.
z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
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