
LANDŠTEJN - DOHLED NAD KULTURNÍ 
PRODUKCÍ - STØELBA Z LUKU A KUŠE
Brigáda spoèívá v zajištìní obsluhy a 
bezpeènosti na naší historické, 
lukokušové støelnici na Hradu Landštejn.
Obsluha má za úkol vysvìtlit zákazníkovi 
základní techniku støelby, dohled nad 
bezpeèným provozem støelnice a její 
propagaci. Zaškolení obsluhy je zajištìno, 
døívìjší zkušenosti se zbranìmi jsou 
vítány. Podmínkou je loajálnost, 
poctivost, chu� pracovat a také umìní 
komunikace s lidmi. Jazyková 
vybavenost je výhodou. Vìtšinou se 
pracuje 8- 9 hod. Brigáda je v srpnu 

dennì . Nástup je od 17.8.2013 
odpoledne k zaškolení. Ubytování je 
zajištìno pøímo v areálu hradu ve stanu. 
Mzda se odvíjí od pracovní aktivity a je 
odstupòována mzdovou tabulkou podle 
výkonu. Tato brigáda je urèena pro 
zodpovìdné, sportovnì založené 
studenty èi studentky od 18ti let 
Zadavatel Soòa Havlíèková, ÈSA 
2189,44001 Louny, Alena Nováková
S.Havlíèková, ÈSA2189, 44001 Louny
602 763 977, alca.novak@seznam.cz
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Tábor - DORUÈOVATEL
Hledáme šikovné a spolehlivé 
doruèovatele pro roznos adresných a 
neadresných zásilek v lokalitách Planá 
nad Lužnicí a Malšice . Brigáda vhodná 
jako pøivýdìlek k práci nebo ke studiu. 
Prac doba 2-3 dny v týdnu. Nástup 
možný ihned. Do pøípadných nabídek 
uvádìjte svá tel.èísla.
Zadavatel Mediaservis s.r.o., Michal 
Puchinger, 725 739 129
puchinger@mediaservis.cz

JINDØICHOHRADECKO

JINDØICHOHRADECKO
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informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka  brigád na Táborsku, Èeskobudìjovicku a Jindøichohradecku. V ostatních okresech Jihoèeského kraje 
pøi zpracování tìchto infolistù žádná aktuální nabídka nebyla prezentována. Nabídka externí spolupráce.  
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ÈESKÉ BUDÌJOVICE - KOMPLETACE 
TISKOVIN
Náplò práce: - balení tiskovin - 
kompletace - pomocné práce v 
tiskárnách. Pracovní doba - pouze ranní 
smìna 6:00 - 14:30 hod. Nabízíme:
- možnost dlouhodobé brígády - 55 
Kè/hod - nástup ihned. Požadujeme:
- pracovitost, spolehlivost, manuální 
zruènost. Pokud Vás naše nabídka 
zaujala, kontaktujte nás na tel. 604 226 
079 nebo na email 
edita.pavelkova@manpower.cz.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o. Edita 
Pavelkova Hroznová 253/28, 370 01 Èeské 
Budìjovice.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - HOSTESKA SE 
ZNALOSTÍ NJ
Zajiš�ování kulturních a marketingových 
akcí - komunikace s nìmecky hovoøícími 
hosty. Reprezentativní vzhled, pøíjemné 
vystupování, perfektní znalost NJ nutná. 
Minimální vìk 18 let, øidièské oprávnìní 
sk. B, výhodou.
Zadavatel Production1 s.r.o., Lucie 
Frantíková, 777 927 057
prace@produkce1.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE  - VEDOUCÍ 
ELEKTRONICKÉHO KROUŽKU
Vedoucí elektronického kroužku. 
Odmìna 100,-Kè/hod.
Zadavatel M-tes, Ing. Cyril Macho
U výstavištì 1429, 385 310 201
macho@jintes.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE  - POKLADNÍ
Požadujeme -zdravotní prùkaz- èistý 
trestní rejstøík - znalost práce na pc
- spolehlivost a ochotu pracovat. 
Nabízíme - brigádu na srpen a záøí 2013
-mzdu: 60,-Kè/h. V pøípadì zájmu nás 
prosím kontaktujte na tel: 386351988, 
mobil: 608822658 nebo e-mail: 
cvcb@bohemia-manscraft.cz
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s.r.o.
p. Èiháková, Dr. Stejskala 2, 37001 Èeské 
Budìjovice, +420 608 822 658
cvcb@bohemia-manscraft.cz

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PROMOTÉRKY/ØI 
PRO PRODEJ
Pøijmeme promotérky a promotéry pro 
prezentaci a prodej našich výrobkù v 
rámci výstavy Zemì Živitelka v Èeských 
Budìjovicích ve dnech 29.8. - 3.9.2013.
Jedná se o: - Yin Yang Starojaponský 
rostlinný olej - OK Plast - první náplast 
bez lepidla. Výbìrové øízení a školení: 
støeda 28.8.2013 v Èeských Budìjovicích
V pøípadì Vašeho zájmu pošlete Váš 
struèný životopis.
Zadavatel  Schweizer International s.r.o., 
Lucia Stachová, info@schweizer.cz, Èeské 
Budìjovice
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - HOSTESKA - 
Promo pro alkoholický nápoj.
Termín a pøibližná pracovní doba:
Pátek 16.8.: 20:00 - 03:00, Náplò práce:
Hosteska se bude pohybovat spolu s 
promotérem po dané lokalitì (restaurace, 
diskotéka, ...) a nabízet návštìvníkùm 
nápoj a úèast ve høe, výhrou bude opìt 
promovaný nápoj. Odmìna: 100,-Kè / hod
Požadavky: - Reprezentativní vzhled i 
vystupování - Zkušenosti s podobnou 
prací vítáme V pøípadì zájmu zašlete 
Vaše foto a info o sobì a Vašich 
pracovních zkušenostech na e-mail: 
Nabor@promoteri.eu.
Zadavatel promoteri.eu, Marek Hübsch
Nabor@promoteri.eu
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - STAVBA PLOTU A 
VÝKOP
Hledáme 6 lidí kteøí se nebojí práce.
Zadavatel Jana Rolníková, 739 011 590
rolnik@mf-ploty.cz.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE  - POKLADNÍ
Požadujeme -zdravotní prùkaz- èistý 
trestní rejstøík - znalost práce na pc
- spolehlivost a ochotu pracovat. 
Nabízíme - brigádu na srpen a záøí 2013
-mzdu: 60,-Kè/h. V pøípadì zájmu nás 
prosím kontaktujte na tel: 386351988, 
mobil: 608822658 nebo e-mail: 
cvcb@bohemia-manscraft.cz
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s.r.o.
p. Èiháková, Dr. Stejskala 2, 37001 Èeské 
Budìjovice, +420 608 822 658
cvcb@bohemia-manscraft.cz

GRAFIK - WEBDESIGNER
Hledáme šikovného grafika na spolupráci 
pøi tvorbì webù. Aktuálnì pøibližnì 10-20 
projektù do konce roku. Možnost externí 
spolupráce nebo docházky do firmy.
Zadavatel Collorito s.r.o., Michal Novák
731 383 792, info@collorito.cz.
INTERPRETACE STATISTICKÝCH DAT
Sháním studenta statistiky, který by mi 
pomohl s interpretací statistických dat - 
regresní, korelaèní analýza, není toto 
mnoho. Èlovìku který tomu rozumí, to 
zabere max. 2-3 hod. Spìchám, potøebuju 
to do so 17.8.2013. Ideálnì v okr. 
Hodonín, pøíp. i kdekoliv jinde. Info pošlu 
mailem.
Zadavatel Jarmila Prášková, 733 736 554
j.praskova@seznam.cz
BRIGÁDA PRO ZÁJEMCE S POLSKÝM 
JAZYKEM
Hledám zájemce s polským jazykem 
(nejlépe rodilý mluvèí) o jednorázový 
pøivýdìlek. Jednalo by se o kontrolu 
pøekladu webových stránek z èeského 
jazyka do jazyka polského + pøeklad 
menší èásti webových stránek. Nabízím 
odmìnu 2500Kè. SPÌCHÁ.
Zadavatel Iveta Dvoøáková, 725 925 391
iveta.dvorakova1@gmail.com
VÝVOJÁØ MOBILNÍCH APLIKACÍ PRO 
ANDROID
Do naše vývojového týmu hledáme 
šikovné vývojáøe pro mobilní aplikace a 
hry. • Podíl na vývoji Android aplikace
• Vývoj mobilní platformy • Použití 
nejnovìjších Android technologií 
(Android SDK, Java, Eclipse) 
• Spolupráce s ostatními vývojáøi
• Aktualizace vývojových dokumentù
• Pokroèilá znalost programovacího 
jazyka Java • Praxe v návrhu a vývoji 
mobilních aplikací není podmínkou, ale 
výhodou • Zkušenost s Android SDK a 
Google API • Znalost webových 
technologií výhodou. Zaujala Vás tato 
nabídka? Pokud ano, zašlete svùj 
strukturovaný životopis ve WORDu na 
emailovou adresu musil@mddlab.com.
Zadavatel MDD Summer, Jakub Musil
musil@mddlab.com

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
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MOBILITY - http://ec.europa.eu/eures
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HLÍDÁNÍ DÌTÍ: AU-PAIR  
Hledám na rok novou Au-pair do 3clenné 
nemecké rodiny se psem. Varení není 
dulezité a ridicský prukaz taky 
nepotrebujes. Budes mít vlastní velké 
podkroví, satelit, rádio, mobil a v 
pracovne pocítac s internetem. Rodina 
bydlí v Öpfingenu (asi 25 minut autem do 
Ulmu, autobusem okolo 45 min.). Rodina 
uz mela 3 Au-pair. Pozadují mírnou 
znalost nemciny a protoze oba rodice 
mluví dobre anglicky, vzdycky se nejak 
dorozumíte. Pokud más zájem ozvi se na 
mejl: mmaajja@seznam.cz.  Pak predám 
info rodine. Nástup na konci ríjna / na 
zacátku listopadu - Au-pair musí být v 
dobe nástupu maximálne 24 let.
Zadavatel Marie Leyerová
mmaajja@seznam.cz
PRACOVNÍK V 
HOTELNICTVÍ/POHOSTINSTVÍ
Máte jedineènou šanci vyjet nedaleko ÈR 
a prožít až pùl roku v Nìmecku v Lindau. 
Jak to probíhá? Nejdøíve se zúèastníte 
jazykového kurzu v délce alespoò 2 
mìsícù a poté budete mít šanci až 4 
mìsíce pracovat. Nejèastìji se jedná o 
sezónní práce v oblasti hotelnictví 
/pohostinství. Pro více informací 
navštivte naše stránky http://www.czech-
us.cz/prace-v-zahranici/prace-v-
nemecku/prace-v-cestovnim-ruchu-v-
nemecku, pøípadnì se obra�te na 
programového koordinátora. Ubytování: 
zajištìno – po dobu kurzu (v hostitelské 
rodinì/studentské rezidenci/ve studiu) po 
dobu práce (zajištìno zamìstnavatelem). 
Pracovní doba: Min. 30 a max. 50 hod. 
týdnì. Co si vydìláte: 600 – 1 300 € za 
mìsíc. Požadavky: Znalost Nìmeckého 
jazyka, alespoò B1 po absolvování kurzu. 
Vìk: 18-30 let. Zaèátek práce možný od 
prosince 2013 (absolvování kurzu 
alespoò 2mìsíce pøedtím) Chu� se nìco 
nového nauèit a zažít odlišnou kulturu. 
Zadavatel Czech-us v.o.s., Lenka Hastíková
Senovážné námìstí 978/23, 11000 Praha - 
Nové Mìsto, 773 467 740.
ODBORNÍCI A POMOCNÍCI.
Zamestnáme na nemeckú pracovnú 
zmluvu kvalifikovaných odborníkov a 
pomocníkov na inštalaèné, montážné, 
zámoènícke práce, elektro, voda, kúrenie, 
plyn, protipožiarné zariadenia, CNC. 
Miesto výkonu práce : Mníchov, 
Regenssburg, Ingolstadt, Bavorsko. 
Znalosti nemeckého jazyka na slušnej 
úrovni nako¾ko sa jedná o samostatnú 
prácu a o prácu s nemeckými kolegami.
Zadavatel FaES Personal München
Kelheimerstr. 4, 80634 München, Dipl. Ing 
Eduard Stubna, Tel.: +49 89 161209
E-mail: fa.es@t-online.de
http://www.ponukaprace.de

BACKOFFICEASSISTENTIN
CIIT GmbH sucht eine zuverlässige, 
engagierte Unterstützung des Backoffice, 
welche den Vertrieb unserer Schulungen, 
Instandhaltung des Inhaltes unserer 
Webseiten, Personal-Recruiting für 
unsere Projekte und administrativen 
Tätigkeiten unserer slowakischen 
Zweigniederlassung zuständig ist. Um 
diese Aufgabe gut zu erfüllen, werden 
perfekte Deutsch- und Slowakisch- 
Kenntnisse benötigt. Als junges, 
dynamisches Kleinunternehmen bieten 
wir hervorragende. 
Entwicklungsmöglichkeiten und ein 
breites Tätigkeitsfeld, welches sich sehr 
gut für die Aneignung einer hohen 
Bandbreite individueller Fähigkeiten 
eignet. Ihre Tätigkeiten: Koordination 
unserer Schulungen, 
Kundenkommunikation und Koordination
Vorbereitung der Buchhaltung für unsere 
slowakische Niederlassung Pflege der 
Websiten Kundenkorrespondenz in 
Slowakisch und in Deutsch sonstige 
Vorteile Unser Angebot: eine langfristige 
Festanstellung - Arbeitszeit 20 Stunden 
pro Woche bei entsprechender 
Qualifikation (Webseitenerstellung, 
Grundkenntnisse des Softwaretestens, 
gutes technisches Verständniss und gute 
analytische Fähigkeiten) 38,5 Stunden 
proWoche. Angebotenes Gehalt (brutto): 
von 2000 EUR/Monat. Gehalt bei 20 
Stunden pro Woche: ab 1000€ Brutto - 
Mehrbezah.
Zadavatel CIIT GmbH, Haymerlegasse 32,
1160 Wien, Ing. Katarina Schaffler-Glössl,
http://ciit.at

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka krátkodobých pracovních pøíležitostí v Nìmecku, Rakousku a Velké Británii.

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

BRIGÁDY V ZAHRANIÈÍ

Informaèní centrum pro mládež Tábor o.s., Farského 887, 390 02 Tábor, 
tel.: 381 218 217, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz

16.srpna 2013 - TA - 33 - 13
XIII.roèník

HLÍDÁNÍ PEJSKA V LONDÝNÌ na 2 týdny.
Hledáme mladého muže nebo dívku na 
hlídání zlatého retrívra a jeho štìòátek (6 
týdnù starých) na 2-3 týdny.  Od au-pair 
oèekávají zkušenosti s pejsky, lásku ke 
zvíøatùm a pomoc s úklidem jejich domu. 
Ohodnocení 75 Liber týdnì (25 hodin). 
Ubytování, strava a letenka hrazena. 
Nástup 19.8. Vaše CV a foto zasílejte na 
adresu melanie@melanie.cz.
Zadavatel Melanie Person s.r.o., Miroslava 
Malaníková, melanie@melanie.cz
PRÁCA V POTRAVINÁRSKOM SKLADE V 
MESTE READING
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 1600 
EUR/mesiac.  Nakladanie tovaru do 
klietok - AMC,  LLOP.  Požadovaný 
anglický jazyk C+ (mierne pokroèilý).   
Bonusový sklad - odmeòovanie pod¾a 
výkonnosti - výplata každý týždeò. 
Zadavatel Stirling, spol. s r.o., Jarková 61, 
083 01 Sabinov,  Ing. Mgr. art Marek Matija, 
Tel.: 0911 477 912, http://www.stirlingjobs.eu

VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ BRITÁNIE

GENERAL ASISTENT, hotel 
Hledáme šikovnou sleènu na pozici 
general asistent (mix. pozicí dle potøeby) 
v hotelu severvýchodnì od Londýna. 
Možné umístit 2 kamarádky. Nástup: 10.9. 
na min. 6 mìsícù. Ubytování a strava za 
40-60 GBP / týden - strhává se z odmìny
Podmínky: - min. 18 let - min. støednì 
pokroèilá angliètina - pøedchozí 
zkušenosti vítané. Informace a náklady:
http://www.coolagent.cz/cz/2940-gb-cool-
work-uk.html. Zájemci pište na 
brno@coolagent.cz a my se Vám ozveme
Zadavatel Euro Pair s.r.o., COOLAGENT
Jaroslava Dudíková, Brno, Praha
420777124368, brno@coolagent.cz
PRÁCA V SKLADE S NÁSTUPOM 
26.08.2013.
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. Mzda od 
6,19 GBP v hrubom/h (od cca 7 Eur), po 
štyroch týždòoch 6,25 GBP v hrubom / h, 
po 1. októbri 6,31 GBP/h. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - mierne 
pokroèilý. Pracuje sa 5 dní v týždni – 
07.00-15.00 (prípadné zmeny), poèas 
sezóny sa pracuje aj 6, 7 dní v týždni 
(október, február) - možnos� pracova� 
najmä cez sviatky (ve¾a nadèasov)
- jedná sa o dlhodobý kontrakt (potreba 
zotrva� minimálne do marca 2014)
- mzda od 6,19 GBP v hrubom/h (od cca 7 
Eur), po štyroch týždòoch 6,25 GBP v 
hrubom / h, po 1. októbri 6,31 GBP/h
- ubytovanie si môžete zabezpeèi� sami 
alebo môžete využi� služby ubytovacieho 
agenta, s ktorým zamestnávate¾ 
spolupracuje. práca na min. 3 - 6 
mesiacov, s možnos�ou predåženia 
zmluvy - príjemná pracovná atmosféra, 
teplý sklad - asistencia s vybavením 
ubytovania a dopravy do Anglicka
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, Tel.: 
+421 (0)32 7440174, 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
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VELKÁ BRITÁNIE VELKÁ BRITÁNIE

USA

HOLANDSKO

SKLADNÍK/ÈKA
PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 1080 - 1400 
EUR/mesiac. 6,28 - 7,63 GBP + príplatky 
za nadèasy. Bežná práca v sklade - 
balenie tovaru a realizácia internetových 
objednávok predajní - práca na linke pri 
balení odevov, bižutérie a rôzlièného 
drobného tovaru (štítkovanie, 
etiketovanie, nakladanie do plastikových 
vriec a uskladòovanie odevov) - práca na 
expediènom oddelení, ako napr. príjem 
tovaru, kompletizácia objednávok a 
príprava tovaru na ïalšie vyskladnenie
- možnos� pracova� za poèítaèom 
(vkladanie dát), s ruèným skenerom 
(skenovanie dát) - možná práca s 
nízkozdvižnými vozíkmi (elektrickými) pri 
premiestòovaní tovaru, resp. krabíc
- práca NIE JE fyzicky nároèná, prijate¾né 
normy – vhodná aj pre ženy
- možnos� zamestna� aj študentov a 
absolventov, keïže nepotrebujete prax
- iné pomocné práce v distribuènom 
centre - pracuje sa 4 dni po 12 hodín a 4 
dni vo¾na, alebo 5 dni po 8 hodín a 2 dni 
vo¾na (možnos� nadèasov).  Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - základy.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, Tel.: 
+421 (0)32 7440174, 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
PRÁCA V SKLADOCH
Ponúkaný plat (brutto): 6.28 - 11.82 
GBP/mesiac Warington/Liverpool/-6,28-
7.63 libier/cca 7,10-8,69 €/,Readi
H¾adáme mužov,ženy, páry do skladu 
textilu vo Waringtone a skladov v 
blízkosti Londýna.Náplòou práce je 
balenie , skladanie,štítkovanie, 
etiketovanie, príprava tovaru na 
expedíciu. Jedná sa o znaèkový tovar 
ako je textil a drobný tovar. Je 
poskytnutý aj tréning na zaškolenie.
Sklad v meste Reading/blízko Londýna/.
Hlavnými povinnos�ami pracovníka bude 
využyívanie MHE zariadení vo ve¾kom 
sklade s ulièkami, a následné vyberanie 
potravinárskeho tovaru – ako víno, 
omáèky, šampóny, cukrovinky, 
lekárenské výrobky ako aj domáce 
èistiace prostriedky. Nahromadenie 
položiek v klietkach na LLOPT ovládaný 
digitálnym zápästím AMT a spúš�acími 
skenermi . Táto pozícia spoèíva v �ažkom 
zdvíhaní a opakovaní istých èinností, a to 
vyzdvihnutie a zhromažïovanie klietok. 
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - 
mierne pokroèilý.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o.
Kukuèínova 7, 040 01 Košice, Tel.: 0915 
513 461,0911 887 522,0915 887 
522,0915658800,
http://agenturasuperjob.sk

BALIÈ/-KA OBLEÈENIA 
Základné podmienky programu:
- vek od 18 rokov - anglický jazyk na 
komunikatívnej úrovni - overuje sa 
telefonickým rozhovorom - dåžka pobytu 
je min. 6 až 12 mesiacov - nástupná 
mzda: denná 6,28 GBP/hodina, noèná: 
6,63 GBP/hodina - miesto výkonu - 
Warrington - ubytovanie zabezpeèené (70 
GBP na týždeò) - po príchode do 
Warringtonu treba zaplati� ubytovanie 
300 GBP = 140 GBP nájom hradený na 2 
týždne vopred + 60 GBP ako návratný 
depozit za ubytovanie + 100 GBP 
administratívny poplatok - doprava do 
zamestnania zabezpeèená alebo 
individuálne - pracovná doba za týždeò - 
30 hod/týž. až 48 hod/týž. - pracuje sa na 
12-hodinové smeny systémom 4 dni 
práca + 4 dni vo¾no alebo 5 dní po 8 
hodín - ponuka je vhodná aj pre dvojice - 
nástupy celoroène. Nutné si vzia� so 
sebou: * vreckové na 14 dní dopredu
* poste¾né prádlo - je možné kúpi� aj 
priamo v UK * topánky s kovovou špicou 
- je možné kúpi� aj priamo v UK * 2x 
fotografia pasového formátu * uterák a 
toaletné potreby * pas a obèiansky 
preukaz. Jazykové znalosti: Anglický 
jazyk - základy.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.
Mickiewiczova 4,  81635 Bratislava, Mgr. 
Nina Turzáková, Tel.: 02 54 43 43 71
Fax: 02 54 43 43 75, E-mail: 
praca@coolagent.sk
http://www.coolagent.sk
PRACOVNÍCI V CESTOVNOM RUCHU
Nástupy celoroène - èašník, chyžná, 
kuchár, recepèná. Práca v hoteloch po 
celej Ve¾kej Británii a to napr. na recepcii, 
v reštaurácii, v bare, v kuchyni, odnos 
batožín, houskeeping. Pracovný èas je 
približne 40 hodín týždenne s jedným, 
alebo dvomi dòami pracovného vo¾na. 
Zamestnávatelia si vyhradzujú právo 
zníži�, alebo zvýši� poèet pracovných 
hodín týždenne pod¾a ich potrieb. Ak 
však pracujete nadèasy, zamestnávate¾ 
Vám nadèasy preplatí, alebo Vám 
ponúkne náhradné vo¾no. Tento program 
teraz umožòuje aj umiestnenie v jednej 
lokalite PÁRY alebo 2 kamarátky/ 
kamarátov cestujúcich spolu. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - mierne 
pokroèilý. Ponúkaný plat (brutto): 1000 - 
1300 EUR/mesiac. min.garantovaná mzda 
6,08 GPB, resp 4,98 GBP na hodinu.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.
Mickiewiczova 4, 81635 Bratislava, Mgr. 
Nina Turzáková, Tel.: 02 54 43 43 71, Fax: 
02 54 43 43 75, E-mail: praca@coolagent.sk
http://www.coolagent.sk

POMOCNÍ PRACOVNÍCI V 
POTRAVINÁRSTVE 
Aj absolventi. Nástup od Septembra 2013 
Ve¾mi nízke náklady. Práca v 
mäsozávodoch - pracuje sa na linke - v 
tempe - práca priemerne 36 hod. 
týždenne, 5 dní v týždni + nadèasy, 
prípadne soboty pracujete za príplatok 
- rôzne práce na expedícii (balenie, 
etiketovanie, skenovanie, váženie)
- práca na umývacom oddelení (napr. 
èistenie prepraviek, náradia...)
- pomocné práce pri vykos�ovaní a 
úprave bravèového mäsa na linke (napr. 
nakladanie na pás, vyberanie kostí, 
orezávanie, porciovanie a pod.)
Zamestnávate¾ zabezpeèuje kompletné 
pracovné obleèenie vrátane obuvi. Vieme 
umiestni� aj skupiny kamarátov/tok alebo 
páry. Ubytovanie budete ma� spoloèné.  
Nevyžadujeme prax ani znalos� cudzieho 
jazyka. Ponúkaný plat (brutto): 900 - 1477 
EUR/mesiac, od 700-900 EUR v èistom 
mesaène (už po odrátaní ubytovania).
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, Tel.: 
+421 (0)32 7440174, 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk

OŠETØOVATELKA HANDICAPOVANÉ 
DÍVKY
Hledáme ošetøovatelku s dlouhodobou 
zkušeností pro mentálnì postiženou 
dívku na vozíku. Práce by spoèívala na 
principu Aupair, tzn. Starání se o dívku, 
pomoc s udržením hygieny, naplnìní 
jejího volného èasu, obèasný úklid bytu. 
Jednalo by se o pracovní pomìr na pùl 
roku v USA, platové ohodnocení 30000 
Kè mìsíènì. Místo pracovištì: Myrtle 
Beach, South Caroline. 
Zadavatel Intertrade Praha, Radek Gaura
728 086 995, radek.gaura@seznam.cz
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