
ÈESKY KRUMLOV - EXTERNÍ 
PRACOVNÍK - TAZATEL
Komunikujete rádi s lidmi?Orientujete se 
dobøe ve svém regionu?Vlastníte 
notebook s pøipojením k internetu a 
chcete, aby vám vydìlával?Chcete se 
zúèastnit dlouhodobého šetøení ètenosti 
tisku – novin a èasopisù?Chcete 
pracovat pro leadra mediálních výzkumu 
v ÈR?Jste starší 18 let, obèan ÈR a máte 
pøipojení k internetu?Chcete vydìlávat 
80 – 360 Kè za dotazník pøi pracovní 
dobì 10-15 hod/týden? Spoleènost 
MEDIAN s.r.o. je agentura pro výzkum 
trhu, médií a veøejného mínìní, leader 
trhu mediálních prùzkumù, zajiš�ující, 
napøíklad, mìøení ètenosti medií – 
Mediaprojekt (viz www.median.cz/mp).
Práce vhodná jako pøivýdìlek pro 
všechny kategorie:zamìstnance, 
studenty, rodièe na rodièovské dovolené 
a dùchodce v místì bydlištì a okolí. Auto 
výhodou (proplácíme jízdné). V pøípadì 
zájmu nás obratem kontaktujte na e-
mailu : tazatel@median.cz.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, 19012 Praha - Dolní 
Poèernice

VODÒANY - LEKTOR/KA ANGLICKÉHO 
JAZYKA
Náplò práce -- výuka angliètiny ve 
Vodòanech - kurzy skupinové a 
individuální, firemní a pro veøejnost, 
všechny jazykové úrovnì. V pøípadì, že 
se cítíte být touto nabídkou osloveni, 
zašlete svùj strukturovaný životopis 
spoleènì s krátkým motivaèním dopisem 
na adresu 
c.budejovice@skola.skrivanek.cz a do 
pøedmìtu zprávy uveïte:"Lektor/ka 
angliètiny Vodòany".
Zadavatel Skøivánek s.r.o., Adéla Stárková
Na Dolinách 153 / 22, 147 00  Praha
STRAKONICE - PRODAVAÈKA TOÈENÉ 
ZMRZLINY.
Hledáme brigádnice pro stánkový prodej 
toèené zmrzliny. Nástup IHNED.
Požadujeme: -pøíjemný vzhled a slušné 
vystupování -samostatnost -zodpovìdost
-potravináøský prùkaz.  V pøípadì zájmu 
zasílejte své životopisy s fotografií na 
email: dusek@almita.cz nebo nás 
kontaktujte na tel 725 094485
Zadavatel Almita spol. s r.o., Ondøej Dušek, 
725 094 485, dusek@almita.cz
STRAKONICE - DOPLÒOVÁNÍ 
Spoleènost Agentom Alfa s.r.o. hledá 
pracovnici na doplòování zboží a servis 
pro významného klienta. Práce je urèena 
pro ženy. Popis práce - Kontrola výrobkù 
a report chybìjícího zboží - 
Zodpovìdnost za správnì umístìné 
výrobky, za vzhled a èistotu, za správnì 
oznaèené výrobky - jednorázová práce 1-
2x do mìsíce, 1. 9. – 31. 10. 2013. 
Požadujeme - Samostatnost, 
zodpovìdnost, peèlivost, smysl pro 
poøádek - Pøipojení k internetu, základní 
znalost práce na PC. BYDLIŠTÌ v daném 
mìstì. Nabízíme - Možnost spolupráce i 
na jiných projektech - Práce na DPP, 
OSVÈ • 90 Kè/hod. V pøípadì zájmu 
pošlete svùj životopis a foto - 
merchandising@agentomalfa.cz 
Zadavatel Agentom Alfa, s.r.o., Petra 
Gajdošová, merchandising@agentomalfa.cz

PÍSEK - DOPLÒOVÁNÍ 
Spoleènost Agentom Alfa s.r.o. hledá 
pracovnici na doplòování zboží a servis 
pro významného klienta. Práce je urèena 
pro ženy. Popis práce : • Kontrola 
výrobkù a report chybìjícího zboží • 
Zodpovìdnost za správnì umístìné 
výrobky, za vzhled a èistotu 
spravovaného místa, za správnì 
oznaèené výrobky • Práce se provádí 
jednorázovì 1-2x do mìsíce. 

TERMÍN: 1. 9. – 31. 10. 2013. 
Požadujeme: • Zkušenosti s obdobnou 
prací (velkou výhodou) • Samostatnost, 
zodpovìdnost, peèlivost, smysl pro 
poøádek • Pøipojení k internetu, základní 
znalost práce na PC. BYDLIŠTÌ v daném 
mìstì. Nabízíme:  • Možnost spolupráce i 
na jiných projektech • Práce na DPP, 
OSVÈ • 90 Kè/hod. Nástup: záøí. V 
pøípadì zájmu pošlete svùj životopis a 
foto na adresu: 
merchandising@agentomalfa.cz 
Zadavatel Agentom Alfa, s.r.o., Petra 
Gajdošová, merchandising@agentomalfa.cz

TÁBORSKO ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení  - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží
 Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 218 217, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz

TÁBOR - POMOCNÉ PRÁCE V 
HOBYMARKETU 
Nabízíme pøivýdìlek pro FYZICKY 
ZDATNÉ muže od 18 let Druh práce: 
pomocné a úklidové práce - pracovní 
doba : 9:00-cca 17:15 hod - termín: od 
23.8. dle domluvy ....cca do 13.09.2013
- práce vhodná pro studenty/registrované 
na ÚP - místo výkonu: Baumax Tábor
CO OD VÁS OÈEKÁVÁME - FYZICKÁ 
ZDATNOST - MANUÁLNÍ ZRUÈNOST
- SPOLEHLIVOST - pøedchozí zkušenost 
s prací v hobby marketu výhodou. CO 
VÁM NABÍZÍME - mzdu 60Kè/hod
- smlouvu DPÈ - možnost další 
spolupráce V pøípadì zájmu nás 
kontaktujte pøes odpovìdní formuláø níže 
nebo email: tabor@indexnoslus.cz.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o.,
konzultantka junior personální 
TÁBOR - PROMOTÉR - PØEDVÁDÌCÍ 
AKCE 
Komunikaèní agentura hledá promotéry - 
muže, na pøedvádìcí akce produktù 
spoleènosti Henkel v hobby marketech - 
Tábor, Æeské Budìjovice, Písek.
Požadavky: - Komunikativnost, zruènost, 
spolehlivost, mobilita ( vlastní automobil 
). - Zkušenost v oboru promovaného 
sortimentu ( montážní lepidla, spárovací 
hmoty silikony / tmely ) - velkou výhodou
- bydlištì v Táboøe. - Èasová flexibilita
Pøedpokladem je spolehlivost, dobré 
komunikaèní schopnosti, pøíjemné 
vystupování, èasová flexibilita a 
zkušenosti s pøedvádìcími akcemi.
Mzda = 110,- Kè/hod brutto. Promotéry 
odbornì zaškolíme. V pøípadì Vašeho 
zájmu o výše uvedenou brigádu, zašlete 
svùj struèný profesní životopis s aktuální 
civilní fotografií e-mailem na adresu: 
alena@bravocom.cz.
Zadavatel BravoCom s.r.o., Alena 
Badžgoòová, 775 887 613
alena@bravocom.cz

ÈESKOKRUMLOVSKO

PÍSECKO

PÍSECKO

STRAKONICKO

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka  brigád na Táborsku, Èeskobudìjovicku, Èeskokrumlovsku, Písecku a Strakonicku. V ostatních 
okresech Jihoèeského kraje pøi zpracování tìchto infolistù žádná aktuální nabídka nebyla prezentována. 

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

BRIGÁDY V JIHOÈESKÉM KRAJI 

Informaèní centrum pro mládež Tábor o.s., Farského 887, 390 02 Tábor, 
tel.: 381 218 217, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz
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studentku na roznos a rozdávání letákù v 
Èeských Budìjovicích na jazykovou 
výuku pøes Skype. Obì èinnosti jsou 
èásteènì èasovì flexibilní. Brigáda bude 
probíhat vybrané dny v období od 4.9. do 
30.9. v odpoledních hodinách. Odmìna 
jednorázová dle odpracovaných hodin a 
splnìných úkolù. Materiály na distribuci 
se budou vyzvedávat v Suchém Vrbném. 
V pøípadì zájmu zasílejte strukturované 
CV s fotografií na 
jazykova.vyuka@email.cz, do pøedmìtu 
e-mailu uvádìjte – roznos letákù. Na e-
maily bez uvedených náležitostí nebude 
brán zøetel. Výbìrové øízení probìhne na 
konci srpna, vybraná uchazeèka bude 
kontaktována e-mailem. Více informací: 
http://www.jazykyvpohode.cz/brigadnice-
distribuce-letaku/
Zadavatel  Jazyky v pohodì, Hanka
jazykova.vyuka@email.cz

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ÚKLID V 
PENSIONU 
Nástup 30.08.2013 / 3x - 4x v týdnu, 
pracovní doba 9.00 - 12.00 hod. (dle 
potøeby), po dohodì víkendy, jedná se o 
úklid, mandlování, žehlení.
Požadujeme: potvrzení o studiu, 
potravináøský prùkaz, vìk od 18ti let, 
spolehlivost. Volejte 10.00 - 11.00 hod. 
607938328. Osobní jednání st, èt. 17.00 - 
18.00 hod. www.pensionmiltom.cz.
Zadavatel Marie Jáchymová - pension 
Miltom, Marie Jáchymová, 607 938 328
miltom@hotmail.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - DISTRIBUCE 
LETÁKÙ
Hledám spolehlivou a zodpovìdnou 



Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení  - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží
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*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka externí spolupráce, krátkodobých pracovních pøíležitostí v Belgii, Holandsku, Itálii a na Kypru.

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE. BRIGÁDY V ZAHRANIÈÍ

Informaèní centrum pro mládež Tábor o.s., Farského 887, 390 02 Tábor, 
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ÈESÁNÍ JABLEK 
Hledám do svého týmu jednoho muže 
mladšího až støedního vìku, manuálnì 
zruèného s vlastním autem - podmínka 
dojezdu na místo ubytování a denní 
pøejezdy cca 3 km do práce. Další 
podmínkou je støedoškolské vzdìlání - 
vhodné i pro studenty VŠ. Spìchá, 
pravdìpodobný termín odjezdu je již 25.-
27.8.2013. Pokud Vás nebudu 
kontaktovat do 27.8.2013, byl vybrán jiný 
uchazeè.
Zadavatel Petr Feichtinger - Tanas, 
feichtinger@seznam.cz
ANIMÁTOR V HOTELI
Detský animátor/ka, Športový 
animátor/ka, Animátor allrounder, 
Animátor - inštruktor aerobiku a zumby
Ponúkaný plat (brutto): 500 - 750 
EUR/mesiac, EUR netto mesaène + 
strava a ubytovanie zdarma, Termín 
nástupu: leto, jeseò 2013. Práca cca. 9-10 
hodín denne, 6 dní v týždni, 1 deò vo¾no
- bezplatné ubytovanie v hoteli alebo 
apartmánoch mimo hotela - bezplatné 
stravovanie v hoteli (plná penzia + pitná 
voda a/alebo soft drinks) - zabezpeèené 
zdravotné a sociálne poistenie. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne alebo 
Nemecký jazyk - aktívne alebo 
Francúzsky jazyk - aktívne alebo Ruský 
jazyk - aktívne.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk

ANIMÁTOR V HOTELI
Detský animátor/ka, Športový 
animátor/ka, Animátor allrounder - zapája 
sado všetkých animaèných oblastí 
vrátane detskej, športovej a veèernej 
animácie. Animátor - inštruktor aerobiku 
a zumby. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 
750 EUR/mesiac, EUR netto mesaène + 
strava a ubytovanie zdarma, Termín 
nástupu: leto, jeseò 2013. Práca cca. 9-10 
hodín denne, 6 dní v týždni, 1 deò vo¾no
- bezplatné ubytovanie v hoteli alebo 
apartmánoch mimo hotela - bezplatné 
stravovanie v hoteli (plná penzia + pitná 
voda a/alebo soft drinks) - zabezpeèené 
zdravotné a sociálne poistenie. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne alebo 
Nemecký jazyk - aktívne alebo 
Francúzsky jazyk - aktívne alebo Ruský 
jazyk - aktívne.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk

PRACOVNIK VE SKLADECH 
Balení zboží, sbìr objednávek, scanování, 
tøídìní, zapisování do poèítaèe a veškeré 
práce spojené se skladovou výrobou. 
Nabízený plat (hrubého): 6.00 - 8.53 
EUR/hodina dle zkušeností a vìkového 
rozhraní. Termín nástupu: 02.09.2013 a 
posléze každý následující týden. 
Jazykové znalosti: Angliètina - aktivní 
nebo Nìmèina - aktivní.
Zadavatel OTTO Czech s.r.o.
Denisova 277/16, 779 00 Olomouc, Lucie 
Vázlerová, Tel.: 603 488 041,603 488 040
http://www.ottoworkforce.eu
PRÁCA VO FABRIKE NA SPRACOVANIE 
A ÈISTENIE RÝB
Spracovanie a èistenie rýb vo fabrike. 
Zamestnávate¾ preferuje ženy, prípadne 
páry vo veku od 18-29 rokov, niekedy aj 
mužov, resp. páry. Pracuje sa na linke, 
kde sa nožom upravujú ryby - èistia. Prax 
nie je potrebná, budete zaškolení. 
Ubytovanie je zabezpeèené 
zamestnávate¾om za 50€na týždeò. Býva 
sa v domoch po 6-7 ¾udí. V jednej izbe 
býva 1-2 ¾udia. Ubytovanie je kompletne 
zabezpeèené. Doprava do práce a z práce 
je zabezpeèená bezplatne. Postaèuje ak 
1-2 v skupine ovládajú anglický jazyk. 
Možnos� stravovania v závodnej jedálni.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - 
základy. Ponúkaný plat (brutto): 8.48 - 9 
EUR/mesiac denná mzda od 50 do 75 €/ v 
èistom, pracuje sa 5 dní v týždni.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o.
Kukuèínova 7, Tel.: 0915 513 461,0911 887 
522,0915 887 522,0915658800,040 01 
Košice, http://agenturasuperjob.sk

BELGIE ITÁLIE

KYPR

HOLANDSKO

OPERÁTOR TECHNICKÉ POZICE / 
LEKTOR AJ
Ceská spoleènost pùsobící pøevážnì v 
automotive hledá posilu svého týmu na 
pozici Operátor technické pozice / Lektor 
AJ do Belgie. Náplò práce: - drobná 
oprava a manipulace s díly - vizuální 
kontrola dílù - výuka AJ našich kolegù - 
externí a interní komunikace 
Oèekáváme: - AJ na velmi dobré úrovni
- pedagogické vzdìlání výhodou
- øidièský prùkaz sku. B - manuální 
zruènost - chu� vycostovat mimo ÈR
Nabízíme: - velmi dobré platové 
podmínky - ubytování a dopravu 
hrazenou naší spoleèností - možnost 
uplatnìní i v jiných oborech
- možnost školení na náklady naší 
spoleènosti.
Zadavatel Jetty s.r.o., Eva Vinohtradnikova, 
Nám. Arnošta z Pardubic 55, 28201, Èeský 
Brod, 732 863 178, 
eva.vinohradnikova@jetty.eu

EXTERNÍ PRACOVNÍK - TAZATEL
Komunikujete rádi s lidmi?Orientujete se 
dobøe ve svém regionu? Vlastníte 
notebook s pøipojením k internetu a 
chcete, aby vám vydìlával? Chcete se 
zúèastnit dlouhodobého šetøení ètenosti 
tisku – novin a èasopisù?Chcete 
pracovat pro leadra mediálních výzkumu 
v ÈR?Jste starší 18 let, obèan ÈR a máte 
pøipojení k internetu?Chcete vydìlávat 
80 – 360 Kè za dotazník pøi pracovní 
dobì 10-15 hod/týden? Spoleènost 
MEDIAN s.r.o. je agentura pro výzkum 
trhu, médií a veøejného mínìní, leader 
trhu mediálních prùzkumù, zajiš�ující, 
napøíklad, mìøení ètenosti medií – 
Mediaprojekt (viz www.median.cz/mp).
Práce vhodná jako pøivýdìlek pro 
všechny kategorie:zamìstnance, 
studenty, rodièe na rodièovské dovolené 
a dùchodce v místì bydlištì a okolí. Auto 
výhodou (proplácíme jízdné). V pøípadì 
zájmu nás obratem kontaktujte na e-
mailu : tazatel@median.cz.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, 19012 Praha - Dolní 
Poèernice
DÌTSKÁ ANIMÁTORKA
Hledám mladé a spolehlivé animátorky 
pro práci s dìtmi. Náplní práce je aktivní 
zábava dìtí na oslavách - modelování z 
balónkù. Skvìlá pøíležitost pro studentky 
èi napø. pracující hledající zajímavý 
vedlejší pøíjem. Požaduji: - Zkušenosti s 
prací s dìtmi - Podmínkou schopnost 
zvládat modelování balónkù - 
Spolehlivost - - automobil k dispozici 
výhodou. Nabízím: - Práci v pøíjemném 
prostøedí - Pøátelský a dynamický 
pracovní tým - Flexibilní pracovní dobu
- NADSTANDARDNÍ finanèní ohodnocení
V pøípadì zájmu zašlete své CV a 
aktuální fotografii na 
chvostaj@seznam.cz
Zadavatel Michal Øepásek, Jan Chvosta
chvostaj@seznam.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

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 
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TÁBORSKO RAKOUSKO

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka krátkodobých pracovních pøíležitostí na Maltì, v Nìmecku, Rakousku, Øecku, Španìlsku, Velké Británii, 

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

BRIGÁDY V ZAHRANIÈÍ
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MALTA

ØECKO

 placený jazykový kurz a pøedplacenou 
kartu na MHD.Svùj životopis v nj, 
motivaèní dopis rodinì a foto posílejte na 
melanie@melanie.cz.
Zadavatel Melanie Person s.r.o., Miroslava 
Malaníková, melanie@melanie.cz

SKLADNÍK
Nakladka hotoveho tovaru, nakladka a 
vykladka tovaru z nakladnych vozidiel- 
praca s 5 tonovym vysokozdviznym 
vozikom s vidlicou so 2,4m, sortovanie a 
komisia tovaru, kontrola plnych a 
pazdnych obalov, spolupraca pri 
inventurach. Ponúkaný plat (brutto): od 
853 EUR/mesiac. Místo práce Vídeò. 
Nemecký jazyk - aktívne.
Zadavatel Transfer Personalmanagement 
k.s., Kremser Landstrasse 15-17, 
3100 St. Polten, http://www.transfer.co.at, 
http://www.transfer-personal.sk

ANIMÁTOR V HOTELI
Detský animátor/ka, Športový 
animátor/ka, Animátor allrounder - zapája 
sado všetkých animaèných oblastí 
vrátane detskej, športovej a veèernej 
animácie. Animátor - inštruktor aerobiku 
a zumby. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 
750 EUR/mesiac, EUR netto mesaène + 
strava a ubytovanie zdarma, Termín 
nástupu: leto, jeseò 2013. Práca cca. 9-10 
hodín denne, 6 dní v týždni, 1 deò vo¾no
- bezplatné ubytovanie v hoteli alebo 
apartmánoch mimo hotela - bezplatné 
stravovanie v hoteli (plná penzia + pitná 
voda a/alebo soft drinks) - zabezpeèené 
zdravotné a sociálne poistenie. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne alebo 
Nemecký jazyk - aktívne alebo 
Francúzsky jazyk - aktívne alebo Ruský 
jazyk - aktívne.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk

ANIMÁTOR V HOTELI
Detský animátor/ka, Športový 
animátor/ka, Animátor allrounder - zapája 
sado všetkých animaèných oblastí 
vrátane detskej, športovej a veèernej 
animácie. Animátor - inštruktor aerobiku 
a zumby. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 
750 EUR/mesiac, EUR netto mesaène + 
strava a ubytovanie zdarma, Termín 
nástupu: leto, jeseò 2013. Práca cca. 9-10 
hodín denne, 6 dní v týždni, 1 deò vo¾no
- bezplatné ubytovanie v hoteli alebo 
apartmánoch mimo hotela - bezplatné 
stravovanie v hoteli (plná penzia + pitná 
voda a/alebo soft drinks) - zabezpeèené 
zdravotné a sociálne poistenie. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne alebo 
Nemecký jazyk - aktívne alebo 
Francúzsky jazyk - aktívne alebo Ruský 
jazyk - aktívne.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk
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HLÍDÁNÍ DÌTÍ: AU-PAIR/Kinderbetreuung
wir sind ein junges Paar (34 und 36 
Jahre) mit zwei Kindern – Zwillinge (3 
Jahre). Im September kommt unser 
drittes Kind zur Welt. Wir suchen ein 
nettes Au–Pair, das sich in unseren 
Alltag integriert und uns im Alltag 
unterstützt. Wir sind beide selbständig. 
Die Zwillinge gehen jeden Tag von 8-14 
Uhr in den Kindergarten. Deine Aufgabe 
wäre hauptsächlich uns bei der 
Kinderbetreuung zu unterstützen.
Wir leben in einem großen Haus in 
Aichelberg (Baden Württemberg) 
welches zwischen Stuttgart und 
München liegt. Du hast bei uns Dein 
eigenes Zimmer mit TV & auch ein 
separates Bad steht für Dich bereit.
Wenn Du Dir einige Zeit in unserer 
Familie vorstellen kannst, dann melde 
Dich bitte. Wir freuen uns darauf Dich 
kennen zu lernen.  Unsere 
Anforderungen: Gute Sprachkenntnisse 
– Deutsch Führerschein. Dein 
Taschengeld: 300,- € + zusätzlich 2000,- 
Kè für Deine Hilfe bei Hausarbeiten 
Deutschkursgebühr und Fahrkosten. Für 
weitere Informationen ruf bitte die tsch. 
Telefonnummer 724 008 305 an oder 
schreib einfach ein Email unter 
sekretariat2@techno-consult.eu.
Zadavatel Jana Mahelová, 724 008 305
sekretariat2@techno-consult.eu
AU-PAIR V MNICHOVÌ
Rodina se 3 dìtmi (3,5;2 roky a 4 mìsíce) 
hledá milou sleènu, která má ráda dìti a 
chtìla by se nauèit nj. Nabízí 500,- Euro 
mìsíènì, samostatný pokoj v jejich domì,

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A 
MLÁDEŽ
Lanzarote, Costa Teguise, apartmánový 
hotel. Pozice: servírka v restauraci (1 
sleèna). Nabízíme: kapesné 300 eur/mìs., 
ubytování a stravování. 40 hodin/týdnì.
Požadujeme: vìk 18-30 let, AJ.  Nástup: 
zaèátek záøí. Délka: 2-6 mìsícù. 
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyová, Praha, 774 074 113
info@swsgroup.cz.
AU PAIR DO MADRIDU
Fecha aproximada en que necesitará a la 
au pair / Au Pair starting date: 
August/September 2013 Tiempo que ,

PRÁCA V SKLADOCH
Reading. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 
8.66 - 11.82 GBP/hodina. (od cca 10 Eur 
na hod.). TERMÍN NÁSTUPU: 28.08.2013.
Ide o prácu na oddelení potravín, aj na 
iných oddeleniach ako: CD’s, kníh, DVD’s, 
poèítaèových hier a iných. Práca je 
fyzicky nároèná. 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, Tel.: 
+421 (0)32 7440174, E-mail: 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk

necesitará a la au pair (meses) / Au Pair 
stay (months): 6-12 Idiomas que se 
desean / Languages preferred: Ingles
Madrid city center. Children: 2 girls aged 
5 and 6 y.o. Start date and length of 
program: August/September 2013 for 6-
12 months as long as the au pair is 
available. Working hours: 30 hours 
weekly. Pocket money: 70€ weeklY. Non 
smokers. Native English speaker 
required or very good level of English.
Zadavatel KES AGENCY, 
kesagency@seznam.cz
www.kesagency.com, 775 213 811
ANIMÁTOR V HOTELI
Detský animátor/ka, Športový 
animátor/ka, Animátor allrounder - zapája 
sado všetkých animaèných oblastí 
vrátane detskej, športovej a veèernej 
animácie. Animátor - inštruktor aerobiku 
a zumby. Ponúkaný plat (brutto): 500 - 
750 EUR/mesiac, EUR netto mesaène + 
strava a ubytovanie zdarma, Termín 
nástupu: leto, jeseò 2013. Práca cca. 9-10 
hodín denne, 6 dní v týždni, 1 deò vo¾no
- bezplatné ubytovanie v hoteli alebo 
apartmánoch mimo hotela - bezplatné 
stravovanie v hoteli (plná penzia + pitná 
voda a/alebo soft drinks) - zabezpeèené 
zdravotné a sociálne poistenie. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne alebo 
Nemecký jazyk - aktívne alebo 
Francúzsky jazyk - aktívne alebo Ruský 
jazyk - aktívne.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk
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