
 
 

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o. 
 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osób do pracy na stanowisku: 
 

PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH 
                   
 

Miejsce pracy:  

− „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy 

 

 
Poszukujemy osób które: 

− są operatywne i terminowe w działaniu, 

− są aktywne, lubią pracę w terenie i bycie w ciągłym ruchu, 

− dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży usług komunalnych, jak również znajomość 
topografii gminy, 

− posiadają prawo jazdy kat. B. 
 
 
Zakres obowiązków osób zatrudnionych będzie obejmował między innymi: 

− wykonywanie prac polegających na zamiataniu (ręcznym i mechanicznym), 

− wykonywanie prac polegających na pielęgnacji zieleni, w tym przede wszystkim: ręczne i mechaniczne 
koszenie, ręczne i mechaniczne przycinanie drzew i krzewów, podlewanie trawników i terenów 
zielonych, 

− sumienne wykonywanie powierzonych zadań i zleceń, 

− rzetelne wykonywanie obowiązków oraz dbanie o reputację firmy. 
 
 
Oferujemy: 

− umowę zlecenie, 

− konkurencyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie, 

− odpowiedzialną pracę w kilkunastoosobowym zespole. 
 
 
Zmianowość: 

− praca na dwie zmiany 
 
 
Jeśli jesteś osobą aktywną i dynamiczną w działaniu, zapraszamy do składania aplikacji. 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w „Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. prosimy 
o przesłanie swojego CV oraz Listu Motywacyjnego bezpośrednio na skrzynkę e-mail: kadry@gzuk.kolbudy.pl, 
w tytule maila wpisując: PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH” lub listownie na adres: Gminny Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kadry@gzuk.kolbudy.pl


 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć klauzulę: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) 
kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

 
 

PREZES ZARZĄDU 
/ - /  

Krzysztof Hypki 
 


