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NOVÁ BYSTØICE - HOSTESKA NA 
GOLFOVÉ TURNAJE
Komunikaèní agentura hledá hostesky 
pro souèinnost v rámci sportovnì-
spoleèenských akcí: 10. a 11.8. 2013 - 
golfový resort Mnich - Nová Bystøice ( od 
7.00 - 18.00 h). Hledáme sympatické 
komunikativní dívky - SŠ, VŠ, které 
budou v prùbìhu akce nápomocny 
hostùm pøi akreditaci, startu, vložených 
soutìžích a pøi vyhlašování výsledkù.
Požadujeme pøíjemné vystupování, 
štíhlou postavu, upravený vzhled, 
komunikativní schopnosti a chu� 
pracovat. Mzda: 100,- Kè/hod brutto
V pøípadì Vašeho zájmu, zašlete prosím 
struèný životopis (vèetnì telefonického 
spojení na Vás) a pøiložte aktuální civilní 
fotografii na adresu: alena@bravocom.cz . 

Uchazeèky, které nejlépe vyhoví našim 
požadavkùm, budou vybrány do druhého 
kola výbìrového øízení – budou 
telefonicky kontaktovány.
Zadavatel BravoCom s.r.o., Alena 
Badžgoòová, 775 887 613
alena@bravocom.cz
BØILICE - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.  
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo, dìkujeme.
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková, 
Michal Dušák, 602 412 127
kd21@seznam.cz
TØEBOÒ - ÚKLID KANCELÁØÍ
Pøijmeme ženu na odpolední úklid 
kanceláøí a spoleèných prostor. Rozsah 
cca 2-3hod. Nástup ihned.
Zadavatel Prompt 2 Servis v. o. s.,
Hitzfeldová Alena, Školní 4, Èeské 
Budìjovice, 725 917 296
ahitzfeldovaprompt@seznam.cz

TRHOVÉ SVINY - ROZNOS LETÁKÙ 
Hledám distributora pro lokalitu Trhové 
Sviny. Roznos probíhá ve støedu, letáky 
jsou pøivezeny v Úterý. 400 kusù, 
odmìna 240 za roznos. Podminkou 
bydlištì v místì roznosu. odpovìdnost a 
peèlivost.
Zadavatel Martina, rtima@seznam.cz.
TRHOVÉ SVINY - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù. 
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo, dìkujeme.
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková, 
Michal Dušák, 602 412 127
kd21@seznam.cz.
SRUBEC- ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo, dìkujeme.
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková, 
Michal Dušák, 602 412 127
kd21@seznam.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - BRIGÁDA NA 
ZEMÌ ŽIVITELKA 2013
Hledáme birgádníka/ci na pomoc pøi 
stánkovém prodeji na akci Zemì živitelka . 
Praxe v gastronomii výhodou, nikoli 
podmínkou. Krátký životopis s pøípadnou 
dosavadní praxí a civilní fotografií 
prosím na e-mail : matheo@matheo.cz
Zadavatel Matheo s.r.o., Jana Kuchejdová, 
matheo@matheo.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ÚKLID 
DOMÁCNOSTI
Hledám šikovnou, spolehlivou a 
èistotnou paní na úklid rodinného domu 
v centru È. Budìjovic 2x - 3x týdnì.
Zadavatel Hájková, 776 119 781
millyk@seznam.cz
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - VODÌNÍ 
KONÍ
Pøijmu brigádníky na vodìní koní , praxe 
s koòmi nutná. Mobil . 607 664 256. Plat 
350 - 500 Kè/den.
Zadavatel František Prokop, 607 664 256
pfudlova@seznam.cz.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - STÌHOVÁNÍ A 
MONTÁŽ
Náplò práce - vykládka a stìhování 
nábytku - drobná montáž. Termín místo 
výkonu práce - 15.8. - 21.8., 7:00 - 17:00 
hod. Nabízíme - pøíjemný pracovní 
kolektiv - 70 Kè/hod. 
Zadavatel MANPOWER, poboèka Èeské 
Budìjovice, Hroznova 28, Edita Pavelkova, 
387 001 755, 387 001 750.

JINDØICHOHRADECKO

JINDØICHOHRADECKO
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informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka  brigád na Èeskobudìjovicku, Èeskokrumlovsku, Jindøichohradecku a Prachaticku. V ostatních 
okresech Jihoèeského kraje pøi zpracování tìchto infolistù žádná aktuální nabídka nebyla prezentována. 
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PRACHATICKO

VIMPERK - DOPLÒOVÁNÍ ZBOŽÍ V 
TESCU.
Hledáme schopného èlovìka na 
doplòování zboží.  Mzda: 70 - 80 Kè / 
hodinu.
Zadavatel Advenio s.r.o.  Hnìvkovská 
24/1234, 148 00 Praha 4, Fialková Jana,  
info@advenio.eu.

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - POKLADNÍ
Pro našeho významného klienta, hobby 
market sídlící v Èeských Budìjovicích 
hledáme vhodného uchazeèe na 
uvedenou pozici.Nástup: ihned Termín 
brigády: PO - NE Pracovní doba: 
dohodou. Požadavky min. SOU vzdìlání
praxe na pokladnì v supermarketu 
podmínkou, vìk min. 18 let, peèlivost
zodpovìdnost, bydlištì na 
Èeskobudìjovicku.
Zadavatel Grafton Recruitment, Pražská tø. 
1247/24, 370 04 Èeské Budìjovice
Tel: + 420 389 502 940, E-mail: 
cb@grafton.cz, www.grafton.cz.

MANIPULANT VE 
SKLADU
Náplò práce - pomocné manipulaèní 
práce ve skladu - pøekládka balíkù
Podmínky - fyzická zdatnost - min. vìk 18 
let - èasová flexibilita - bydlištì v 
Èeských Budìjovicích. Pracovní doba: 
16:00 - 18:00 (max.do 19:00), každý 
všední den (PO - PÁ). Místo výkonu 
práce: Suché Vrbné.
Zadavatel Grafton Recruitment s.r.o., 
Jakešová Barbora, +420389502940, 
cb@grafton.cz.

ÈESKOKRUMLOVSKO

FRYMBURK - RECEPÈNÍ
Do **** wellness hotelu ve Frymburku 
hledáme novou kolegyni (kolegu) na 
pozici recepèní. Náplò práce: pøijetí a 
ubytování hostù, služby v prùbìhu 
pobytu a ukonèení pobytu, pøijímání a 
vyøizování objednávek individuální 
klientely s obsluhou terminálù, práce s 
VIP klienty, administrativa. Typ práce: 
Administrativní pracovníci.
Zadavatel Wellness Hotel Frymburk
Brom Pavel, Frymburk 140, 724 694 841
fo@hotelfrymburk.cz.

PROGRAMÁTOR C#, S NAPOJENÍM NA 
SQL
Hledáme brigádníka na vývoj aplikace v 
C# komunikující s SQL serverem. 
Aplikace bude komunikovat i s COM poty. 
Pro bližší informace nás kontaktujte, 
zároveò pøikládejte své reference.
Zadavatel AK SYSTEM s.r.o., Karel Vejvoda
604 901 011, karel.vejvoda@aksystem.cz.
DOUÈOVÁNÍ, SAMOSTATNÁ PRÁCE: 
VYSOKOŠKOLSKÁ FYZIKA
Sháním èlovìka, který je schopen mi 
pomoct s vysokoškolskou fyzikou 
(Technická univerzita Liberec) dopoledne 
30. 8. a 4. 9. 2013, popø. aspoò jeden 
termín. Jde o práci pøes internet, více 
informací v e-mailu. Odmìna dohodou.
Jedná se o oblasti: kmitání, vlnìní, 
elastické vlastnosti izotropních a 
anizotropních látek, vlastnosti kapalin a 
plynù, kinetická teorie plynù, 
termodynamika, teplo, elektøina, 
magnetismus, optika, kvantová, atomová 
a jaderná fyzika.
Zadavatel Eliška Musílková
Eliska.Musilkova@seznam.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
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TÁBORSKOFRANCIE

ÈÍŠNÍK/ÈÍŠNICE
Pro práci/brigádu v obìdové restauraci v 
obchodním centru Carrefour Chamnord v 
Chambery, Francie hledáme zkušené 
èíšníky/èíšnice. Nabízíme smlouvu na 
dobu neurèitou, plný pracovní úvazek 
(39h/týden). Jedná se v podstatì o 
dvousmìnný provoz, 8-16 nebo 11:30-20 
s minimálními obmìnami, v nedìli vždy 
volno + 1 další den v týdnu. Pracovní 
náplní je obsluha zákazníkù, úklid 
restaurace. Ubytování není zaøizované 
zamìstnavatelem. Znalost francouzštiny 
nutná! S pøípadnými dotazy se neváhejte 
obrátit na kontaktní osobu.
Zadavatel Martina Dankova, 
0033781592621
dankova.marti@gmail.com

pomoc pøi hygienì, umývaní, nákupech, 
pøípravì jídla, uklízení, praní a lehké 
práci na zahradì. Ošetøovatelka bude 
bydlet v domì, k dispozici má pokoj a 
koupelnu. Ošetøovatelka by mìla být 
mezi 40 - 60, nekuøaèka a nejradìji s 
øidièským prùkazem. Odmìna je 1.250 
EUR za mìsíc.
Zadavatel Agentura Jana, Jana 
Provazníková, 603 228 412
info@aupair-jana.cz

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ 
MOBILITY - http://ec.europa.eu/eures
Volná pracovní místa v 31 evropských 
zemích... údaje o životì a práci 
v zahranièí...a spousta dalších informací 

NÌMECKO

NÌMECKO

ARBEIT IM AQUAPARK Mnichov
Die Arbeit besteht zur einen Hälfte aus 
der Reinigung der gesamten Rutschen 
Anlage und zum Anderen aus der 
Rutschen-Aufsicht. Požadujeme Wir 
suchen 2 bis 3 junge Mitarbeiter für 
Rutschen Paradies im Aquapark in der 
Nähe von München. Anforderungen: Alter 
zwischen 18 und 35 Jahren, gute 
Deutschkenntnissen, ein gepflegtes 
Äußeres sowie ein ordentliches und 
sauberes Erscheinungsbild, wenn 
möglich bitte sportlich (ist aber keine 
Bedingung). nabízíme Es geht um Vollzeit 
eventuell auch Teilzeitjob, zuerst befristet 
auf ein Jahr. Bruttolohn liegt bei 1950 
Euro. Eigene Unterkunft.
Zadavatel European Active Projects Ltd. 
s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 
Pardubice, Petra Foøstová, tel.467402341, 
775718353.
ÈÍŠNÍK, RECEPÈNÍ 
Lokalita pracovištì: poblíž Mnichova. 
Pracovní doba: 8,5 h/den, 5 dnù v týdnu.
Mzda 1600 Euro/mìsíc. Nutná znalost NJ, 
AJ. Zkušenost v daném oboru ze 
zahranièí výhodou.
Zadavatel European Active Projects Ltd. 
s.r.o., Masarykovo nám. 1484, 53002 
Pardubice, Petra Foøstová, tel.467402341, 
775718353.
PEÈOVATELKA
Hledám peèovatelku od 30 do 50 let s 
nìmèinou nebo angliètinou k 88 leté paní 
do Nìmecka. Plat 1300 €/jednorázovì. 
Odjezd IHNED.
Zadavatel Richterová
kati.bertik@seznam.cz
PEÈOVATELKA - FRANKFURT
Hledáme šikovnéu ošetøovatelka pro 86-
letou paní na 1-2 mìsíce do Nìmecka. 
Paní je zdravá, chodí s pomoci chodítka. 
Je vysoká 152 cm a váží 50 kg. Není 
inkontinentní ani dementní. Požaduje se 

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka krátkodobých pracovních pøíležitostí ve Francii, Nìmecku, Španìlsku a Velké Británii.
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ŠPANÌLSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A 
MLÁDEŽ
Fuerteventura, Costa Calma, 4* hotel
Pozice: pokojská, pomocná síla v 
kuchyni, èíšník, servírka. Nabízíme: 
kapesné 300 eur mìsíènì, ubytování a 
stravování. 40 hodin/týdnì. Požadujeme: 
vìk 18-28 let, znalost AJ nebo ŠJ. 
Nástup: záøí-listopad. Délka: 3-6 mìsícù.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyova, Praha, 774 074 113
info@swsgroup.cz.
LANZAROTE, URBANIZACION CALERO, 
HOTEL 4*
Pozice: servírky, pomocná síla v kuchyni 
(1 osoba). Nabízíme: kapesné 300 
eur/mìs., ubytování a stravování. 40 
hodin/týdnì. Požadujeme: vìk 18-28 let, 
znalost AJ nebo ŠJ. Status studenta. 
Smlouva má být potvrzena školou. 
Nástup: ihned.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyova, Praha, 774 074 113
info@swsgroup.cz.

VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ BRITÁNIE

PRÁCA NA FARME - zber maliny, jahody, 
èerešne - bez znalosti anglickeho jazyka - 
odlet 15.8., 17.8.2013 - aj páry. Ponúkaný 
plat (brutto): 6,11-9,15 GBP - závisí od 
výkonu. Práca pre mužov, ženy, skupinky, 
páry - práca na poli - zber malín, èerešní, 
a ïalšie práce spojené s pestovaním - 
pomocné práce na farme - vtrhávanie 
buriny, triedenie plodín, kultivácia 
- pracuje sa 8 - 12 hodin denne - práca na 
5-7 dní v týždni - ochota robi� aj víkendy 
je potrebná - pracuje sa za každého 
poèasia - práca do oktobra, novembra 
/alebo na základe dohovoru/.
Zadavatel PERSONELA s.r.o.
Námestie Slovenského národného 
povstania 48/35, 960 01 Zvolen, Ivana 
Cenkerová, Tel.: 0911 364 144 po-pia 8:00-
14:00 hod, http://www.personela.sk 
PRÁCA V SKLADE -  Liverpool - nástupy 
každý týždeò - do konca septembra.
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 1600 
EUR/mesiac. Termín nástupu: august, 
september.  Pikovanie-nakladanie 
domácich potrieb (napr. knihy, obleèenie,

riad, hraèky, kozmetika), teplý sklad - 
- systém nakladania: pod¾a objednávky 
na papieri sa lepia nálepky na objednaný 
tovar (krabice). Jazykové znalosti - 
Anglický jazyk - mierne pokroèilý
Zadavatel Stirling, spol. s r.o., Jarková 61,  
083 01 Sabinov,  Ing. Mgr. art Marek Matija, 
Tel.: 0911 477 912
http://www.stirlingjobs.eu
PRACOVNÍK V SKLADE
PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): od 7.20 
EUR/hodina. + nadèasy od cca 8,20 
Eur/hod. TERMÍN NÁSTUPU: 22.08.2013.
Budete pracova� v distribuènom 
katalógovom sklade s rozlièným tovarom 
– obleèením, elektronikou, hraèkami, 
bižutériou, domácimi potrebami, 
nábytkom a pod. Výhodou tejto 
pracovnej ponuky je, že je zabezpeèená 
minimálne do MARCA 2014. Práca 
spoèíva v príprave tovaru - nakladanie na 
dopravníkové pásy a do plastových 
prepraviek, kde je zvyèajne ¾ahší a menší 
tovar, èiže je to vhodná práca aj pre ženy. 
Práca môže by� aj na iných oddeleniach 
v rámci distribuèného centra. Anglický 
jazyk - mierne pokroèilý.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
PRACOVNÍK V SKLADE - READING. 
Nástup 21.08.2013! Vhodné pre mužov, 
ženy aj páry.  PONÚKANÝ PLAT 
(BRUTTO): 8.66 - 11.82 GBP/hodina
(od cca 10 Eur na hod.) H¾adáme ¾udí na 
prípravu tovaru pod¾a objednávok. Ide o 
prácu na oddelení potravín, aj na iných 
oddeleniach ako: CD’s, kníh, DVD’s, 
poèítaèových hier a iných. Práca je 
fyzicky nároèná vzh¾adom na 
dosiahnutie požadovanej normy. Èinnos� 
zahàòa opakované úkony a manipuláciu s 
krabicami. Pracuje sa s elektrickými 
vozíkmi LLOPT, na ktoré sa nakladá tovar 
a odváža sa na expedíciu v sklade. Práca 
vyžaduje manipuláciu s ruènými 
skenermi a prácu s objednávkami 
prostredníctvom poèítaèa, ktorý 
vyhodnotí množstvo, miesto 
vyzdvihnutia tovaru a následne miesto 
zloženia kompletnej objednávky.
Anglický jazyk - mierne pokroèilý.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk.
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