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informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka brigád na Èeskobudìjovicku, Èeskokrumlovsku, Písecku a Strakonicku. V ostatních okresech 
Jihoèeského kraje pøi zpracování žádná aktuální nabídka nebyla prezentována. Externí spolupráce. 
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Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení, není zprostøedkovatelnou ani agenturou 
práce. Pøesto se dlouhodobì snažíme v rámci svých možností a daných podmínek reagovat na 
potøeby a požadavky mladých lidí v dané oblasti, napøíklad i prostøednictvím informaèních nabídek 
poskytovatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí /brigád/. 
Jak pracovat s tímto informaèním materiálem?
Pøedevším si podrobnì pøeètìte a vyhodno�te nabídku. U každé nabídky je vždy uveden kontakt na 
zadavatele. V pøípadì, že vás konkrétní nabídka zaujala, prostøednictvím uvedeného kontaktu se 
obra�te pokud možno co nejdøíve na jejího zadavatele. Je pozdì, nabízená pozice je už obsazená? 
Nevzdávejte se - vyplatí se zeptat zadavatele, zda-li nepøedpokládá opakovat nabízenou aktivitu. Je 
docela bìžné, že nìkterý typ nabídky, která vás zaujme, je realizován v jiném místì, než vám 
vyhovuje... Opìt se vyplatí zeptat se  zadavatele, zda-li pøedpokládá nabízenou aktivitu realizovat i v 
místì, které vám vyhovuje. 
Tímto poèinem zhodnocujeme i evropské zkušenosti vyjádøené ve "STRATEGII EVROPSKÉ UNIE PRO MLÁDEŽ".  
INICIATIVNÌ jsme VYPRACOVALI informaèní materiál na PODPORU ZAMÌSTNANOSTI - profesních pøíležitostí
a odborného vzdìlávání pro mladé lidi vèetnì jejich èasného seznámení s trhem práce. A to na bázi 
dlouhodobé MEZIREZORTNÍ spolupráce na místní a regionální úrovni. V jihoèeských Informaèních centrech pro 
mládež je vám k dispozici i celá øada dalších služeb pro dny všední i sváteèní... a... když nevíš? Zeptej se!  

ÈESKOBUDÌJOVICKO ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOKRUMLOVSKO

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - KOMUNIKATIVNÍ 
HOSTESKY NA PROMO AKCI
Na promo akci dámských hygienických 
potøeb v Èeských Budìjovicích hledáme 
hostesky s pøíjemným a profesionálním 
vystupováním. Termíny : 6.-7.9, 13-14.9,
20.-21.9, 27.-28.9, 4.-5.10, 11.-12.10,
18.-19.10, 25.-26.10 Preferujeme celé 
víkendy. Pracovní doba: pátek 14:00 – 
19:00; sobota 10:00 – 17:00. Požadavky:
vìkové rozmezí: 20 - 35 let, samostatnost, 
spolehlivost, komunikativní a aktivní 
pøístup, zkušenosti s komunikací se 
zákazníky, pøíjemné a profesionální 
vystupování, V pøípadì Vašeho zájmu 
zasílejte min. 3 aktuálních fotografie (max 
velikost 1 fotografie 250kB) spoleènì s 
CV a zkušenostmi na email. 
Nezapomeòte uvést svùj telefonický 
kontakt a o které termíny máte zájem.
Zadavatel Agentura Apsara
Radka Kosková, info@apsara.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ÚKLID 
DOMÁCNOSTI
Hledám paní / sleènu na úklid 
domácnosti v Èeských Budìjovicích - 1 x 
týdnì cca 4 hodiny. Odmìna 80,- Kè/ hod.
Zadavatel Michaela Hlaváèová
michaela.hlavacova@volny.cz  
DUBNÉ - PRACOVNÍK NOVINOVÉ 
SLUŽBY 
Vaší pracovní náplní bude doruèování 
denního tisku v pùsobnosti dodávací 
pošty Dubné, doruèovací pochùzka 
motorizovaná, ranní roznáška tisku - 
úspìšné doruèení do 7:30 hod.
Váš profil - bezúhonnost, spolehlivost, 
odpovìdnost, nutný ØP skupiny "B"
uvítáme ty, kteøí již mají zkušenosti s 
touto èinností, vhodné také pro 
dùchodce a studenty. Nabízíme Vám
pracovnìprávní vztah - dohoda o 
provedení práce (pøedpokládaný rozsah 
300 hodin/rok) nebo dohoda o 
prac.èinnosti (výdìlky do 2.500,- 
Kè/mìsíc), odmìna: 56,- Kè/hod
práci v šestidenním pracovním cyklu 
(pondìlí - Sobota), práce v èasných 
ranních hodinách (5:00 – 7:30 hodin)

pøedpokládaný nástup ihned nebo dle 
dohody, Místo výkonu práce: Dubné a 
okolí.
Zadavatel Marie Mavrodievová, ved.pošty 
Dubné, tel. 387 992 097

KAPLICE - PRACOVNÍK NOVINOVÉ 
SLUŽBY 
Vaší pracovní náplní bude doruèování 
denního tisku do obcí v pùsobnosti 
dodávací pošty Kaplice 1 oblast - Kaplice 
- nádraží, Sobìnov, Poøešín, doruèovací 
pochùzka motorizovaná, ranní roznáška 
tisku - úspìšné doruèení do 7:30 hod.
Váš profil bezúhonnost, spolehlivost, 
odpovìdnost, øidièský prùkaz skupiny 
"B" je podmínkou, uvítáme ty, kteøí již 
mají zkušenosti s touto èinností
vhodné také pro aktivní dùchodce a 
studenty. Nabízíme Vám: pracovnìprávní 
vztah - dohoda o provedení práce 
(pøedpokládaný rozsah 300 hodin/rok) 
nebo dohoda o prac.èinnosti, odmìna: 
56,- Kè/hod. práci v šestidenním 
pracovním cyklu (pondìlí - sobota)
práce v èasných ranních hodinách (5:00 
– 7:30 hodin), pøedpokládaný nástup 
ihned nebo dle dohody. Místo výkonu 
práce: území obsluhované dodávací 
poštou Kaplice 1.
Zadavatel Alena Matoušková, tel. 380 313 
100

STRAKONICKO

STRAKONICE - DLOUHODOBÁ BRIGÁDA
Pro našeho klienta, spoleènost zabývající 
se výrobou technického nábytku, 
hledáme brigádníky . Práce je vhodná 
pøedevším pro muže.  Mzda: 67 Kè/hod.
Jednosmìnný provoz - 6 až 14,30 h
Pokud Vás zaujala tato brigáda, 
neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou 
adresu: pisek@manpower.cz nebo pro 
bližší informace volejte 733 676 489.
Zadavatel MANPOWER,  Hermína 
Jandíková, Adresa: Žižkova tøída 182, 
39701

PÍSEK - POMOCNÉ PRÁCE VE VÝROBÌ
Hledáme pracovníky do výroby na 
pomocné práce do 3 smìnného a 
nepøetržitého provozu! Nástup možný 
ihned. Náplò práce: - vizuální kontrola
- manuální èinnost. Požadujeme:
- vìk nad 18 let - dobrý zdravotní stav. 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete 
nám svùj životopis nebo své kontaktní 
údaje na kontaktní e-mail nebo zavolejte 
pro bližší informace na tel. 606 037 876.
Zadavatel Aisin Europe Manufacturing 
Czech s.r.o., Zuzana Lacinová, 606 037 765
z.lacinova@aisin.co.cz

PÍSECKO

JUNIOR PROGRAMÁTOR
Požadujeme: · Znalost PHP5, SQL 
(MySQL), HTML, CSS, XML
· Analytický pøístup k øešení zadání
· Pracovitost a spolehlivost · Smysl pro 
týmovou práci · Schopnost a ochota uèit 
se nové technologie, rychle vstøebávat 
nové informace · Vysoké pracovní 
nasazení. · Výhodou je: Znalost PHP 
Frameworku (Zend, Nette) · Výhodou je: 
Znalost JavaScriptu a knihovny JQuery
· Výhodou je: Znalost technologie AJAX
Nabízíme: · Výborné pracovní prostøedí, 
mladý dynamický tým · Práci na 
zajímavých projektech (kvalitní 
portfolium klientù) · Nadstandardní 
ohodnocení · Forma spolupráce DPP, ŽL
Datum nástupu Dle domluvy.
Zadavatel BeeMedia, s.r.o., Pavel Friè
prace@beeonline.cz
HLEDÁME PROGRAMÁTORA STUDENTA
Do svého týmu hledáme zkušeného 
spolehlivého programátora/ 
programátorku, nejlépe student  
/studentka. Péèe o stávající web, 
administraci, zakládání newsletteru, 
pøípadnì výroba aplikace. Práce externí.
Zadavatel LUKA Group s.r.o.
Lucie Kerle, l.kerle@uniqueconcept.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 



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

MÄSIAR, POMOCNÝ PRACOVNÍK V 
MÄSOPRIEMYSLE 
Miesto práce: Woudenberg, cca 15 km 
východne od Utrechtu. Pre holandského 
zamestnávate¾a h¾adáme pracovníkov, 
ktorí majú minimálne 6 mesaèné 
predchádzajúce pracovné skúsenosti s 
prácou s nožom na bravèovej rozrábke, 
alebo vyuèených mäsiarov. Náplòou 
práce je orezávanie kože a tuku zo 
slaniny alebo bravèového mäsa, ïalej 
porcovanie, triedenie a ïalšie úkony s 
nožom. Pracuje sa na pásovej linke. 
predchádzajúce pracovné skúsenosti s 
prácou s nožom v mäsozávode - nutné 
(min. 6 mesiacov) - nie je potrebná 
znalos� anglického jazyka - chu� 
pracova� dlhodobo, min. 3 mesiace.
Zadavatel EUROPERSONNEL, s. r. o.
Dolný Šianec 2, 911 01 Trencin,  
info@europersonnel.sk
http://www.europersonnel.sk

ANIMÁTORI - UMELCI, TANEÈNÍCI, 
SPEVÁCI.
Ponúkaný plat (brutto): 500 - 1000 
EUR/mesiac  - plat je netto + letenka, 
ubytovanie a strava zdarma
TERMÍN NÁSTUPU: MAREC, APRÍL, MÁJ 
2014. Pre nášho zahranièného partnera z 
Malty h¾adáme animátorov - umelcov na 
letnú sezónu 2014 na pozície Acrobats
Marrionette, Circus acts, Dancers, Kids 
shows, Illusionist, Singers male/female
Animátor/taneèník/umelec - zúèastòuje 
sa veèerných show a muzikálov pre 
hotelových hostí. Cez deò sa zúèastòuje 
niektorých animaèných aktivít pod¾a 
požiadaviek zamestnávate¾a. Výberové 
konanie prebieha od septembra 2013 do 
februára 2014 na základe vyhodnotenia 
zaslaných životopisov + foto a video 
prezentácie. Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokroèilý alebo 
Francúzsky jazyk - mierne pokroèilý 
alebo Holandský jazyk - mierne pokroèilý 
alebo Nemecký jazyk - mierne pokroèilý.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Mgr. 
Cyril Èernák, Tel.: 0903144870, 
0905524996, http://www.prostaff.sk

HOLANDSKO NÌMECKO

NÌMECKO

NÌMECKO

MALTA

VERKÄUFERIN FÜR MITTELALTERLICHE 
FELDBÄCKEREI GESUCHT
ir sind eine Firma aus der Nähe von 
Dortmund (mehr Info auf: 
http://www.schlossbeck.de), die mit 
verschiedenen Marktveranstaltungen 
und Festivals alljährlich durch ganz 
Deutschland fährt. Für die kommende 
Weihnachtsaison 2013 (Mitte November 
bis 23. Dezember) suchen wir gerade 
weibliches Personal mit guten 
Deutschkenntnissen. Ausgeschriebene 
Position: Verkäuferin in einer 
mittelalterlichen Feldbäckerei und 
Spätzlehaus. Arbeitdauer: 6 Wochen 
(alltäglich, an Arbeitstagen sowie auch 
am Wochenende). Es handelt sich um 10-
12 Arbeitsstunden/Tag.  Representatives 
Aussehen und Erfahrung im 
Gastronomiebereich sind vom Vorteil. 
Lohn: 6,5 EUR/St. + Prämien. Für 
Unterkunft ist gesorgt. Interessiert? 
Schicke uns deinen Lebenslauf (bitte auf 
Deutsch und mit Foto) auf die unten 
erwähnte Email Adresse.
Zadavatel Martin Betko
martin.betko@gmail.com
PEÈOVATELKA 
Prijezd 30.9. dobrá nemcina, rodina 
Hermanns, plat je 1570,-€ --manzele, zena 
osteoporosa, malo mobilni,
rocnik 1933, 70 kg, muz parkinson, 
rocnik 1929 mobilni s rolatorem, vaha 98 
kg, dohled, pomoc pri hyghiene, 
domacnost, bydli v Erkelenz u 
Düsseldorf. Solidní a rychlé jednání 
nabízíme i vyžadujeme.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana 
Provazníková, Praha, 296 572 225
info@aupair-jana.cz
OSTRAHA OBJEKTU
Hledám brigádníky na ostrahu 
prùmyslového objektu v Nìmecku. Práce 
na vrátnici, obchùzky a kontrola osob!
CO OD VÁS OÈEKÁVÁME fyzická 
zdatnost znalost nìmeckého jazyka 
nutnost sloužit celou dobu
CO VÁM NABÍZÍME Èistá mzda 150Kè/h + 
ubytování a doprava. Délka pobytu 4 
mìsíce, nástup zaèátek øíjna. JAZYKOVÉ 
POŽADAVKY NJ. MINIMÁLNÍ VÌK: 27-50
VHODNÉ PRO:jen pro muže 
Zadavatel CIVI. s.r.o., Daniel Diessner
diessnerdani@gmail.com
MYTÍ NÁDOBÍ, NÁSTUP IHNED, 
RESTAURANT
Místo práce: Rüdesheim. Nabízený plat 
(hrubého): 1450 - 1550 EUR/mìsíc
5 nebo 6 dnù v týdnu Termín nástupu: 
ihned èi dle domluvy. Pro rušnou 
restauraci v nádherném mìstì 
Rüdesheim hledáme pracovnici na mytí 
nádobí, je to skoro celoroèní restaurace.
Plat: 1000 € v èistém po všech odeètech

Region: cca 60 km za Frankfurtem n.M
Nástup: ihned (druhá pozice poblíž v 
hotelu je od 1.10.2013). Zajištìno: 
ubytování, strava, pojištìní a pracovní 
smlouva s pøihlášením na patøièném 
úøadì. Podrobnosti k nabídce vèetnì 
fotografie a webových stránek sdìlíme 
rádi po telefonu, e-mailem anebo si je 
mùžete prohlédnout na našem firemním 
webu. Osobní schùzku uvítáme u nás èi v 
pøímo u zamìstnavatele. Jazykové 
znalosti: Nìmèina - základy
Zadavatel Bartlett Recruitment s.r.o.
Jugoslávská 11, I.P.Pavlova, 120 00 PRAHA 
2,  Kateøina Kohutová, Tel.: +420775709029
http://www.bartlett.cz

CATERING STUTTGART 2013
Pro luxusní restauraci a kongresové 
centrum ve Stuttgartu, hledáme mladé 
lidi se znalostí nìmèiny. Výpomoc pøi 
konání konferencí - Catering - pøíp. 
obsluha hostù. Plat 7,7 Euro za hodinu. 
Komunikativní znalost nìmèiny - B1 - B2.
Délka práce minimálnì: 3 mìsíce.  
Životopisy  - email - do 13. 9. 2013.
Zadavatel Brigády Nìmecko, Richard Kilian
Stuttgart, cv@brigadynemecko.cz
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Nabídka  brigád v Holandsku, na Maltì pro rok 2014, v Nìmecku a Velké Británii 
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TÁBORSKOMALTAVELKÁ BRITÁNIE

GENERAL ASSISTANT
Hotel v Colchesteru hledá na Vánoèní 
sezonu personál na pozice "General 
assistant". Podmínky: - min. 18 let
- možnost odcestovat v termínu: 
1.12.2013 - 1.1.2014 (vèetnì Vánoc a 
Nového roku) - úroveò angliètiny: min. 
upper-intermediate Registrace:
- vyplnìná pøihláška - strukturovaný 
životopis v angliètinì - usmìvavá fotka 
pasového formátu - potvrzení od lékaøe o 
dobrém zdravotním stavu Informace a 
náklady na www.coolagent.cz.
Zadavatel Europair, s.r.o., Markéta 
Vokurková, studium@coolagent.cz, 
PRÁCA V POTRAVINÁRSKYCH A 
TEXTÍLNYCH SKLADOCH v mestách 
Bedford, Northampton, Daventry - okolie 
Londýna. Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 
1600 EUR/mesiac. Termín nástupu: 
september, október. Výplata: každý 
týždeò v piatok. Doba kontraktu: 
neobmedzená. Požadovaný jazyk: 
anglický - pokroèílý (B) - komunikatívne. 
Podmieny prijatia: nutné absolvova� 
testy: 1. Writing english 2. Speaking 
english 3. Hearing english 4. Exam from 
warehouse questions 5. Drug test.
Zadavatel Stirling, spol. s r.o.
Jarková 61, 083 01 Sabinov,  Ing. Mgr. art 
Marek Matija, Tel.: 0911 477 912
http://www.stirlingjobs.eu
RETAILOVÝ SKLAD v meste Redditch, 
cca 15 mí¾ od Birminghamu. 
H¾adáme pracovníkov mužov, ženy, ale aj 
páry na pickovanie v retailovom sklade. 
Náplòou práce je práca v retailovom 
sklade, picking a packing. Zamestnanci 
sú kontrolovaní supervízorom poèas 
výkonu práce. Ponúkaný plat (brutto): 
7GBP/hod. Nadèasy + bonusy sú možné.  
Pracuje sa 48 hod. vrátane víkendov. 
Anglický jazyk - mierne pokroèilý.
Zadavatel EUNICA, s. r. o., Mariánske nám., 
010 01 Žilina, Ing. Linda Grácová, Tel.: 
0948225006, http://www.eunicajobs.sk
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