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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/. 
A tøeba i s krátkým info o trhu práce, napøíklad... Poslední statistiky hovoøí o tom, že aktuálnì se v 
pozici nezamìstnaného nachází víc než 31.000 absolventù škol. Jaké názory, mimo jiné, na dané 
téma zaznívají v médiích z úst zástupcù personálních agentur èi zprostøedkovatelen práce? 

"...Potíže na trhu práce jsou zpùsobeny tím, že mladým lidem 
chybìjí dovednosti, informace o trhu práce i kontakty. Mnoha mladým lidem chybí znalost 
toho, co vùbec trh práce je, jak funguje. Bìhem studií se na nìj neorientují a nevìnují dostatek 
pozornosti ani výbìru oboru, kterým se budou jednou živit. Èásteènì na vinì jsou samozøejmì 
školy a nesoulad studijních osnov s požadavky budoucích zamìstnavatelù. Mladí lidé se v 
kooperaci se školami a firmami budou muset zamìøit na programy kariérového poradenství... 
je  nutné nauèit mladé pracovat s informaèními zdroji...".
Vycházejíc nejen z tìchto informací, ale i zkušeností pøi prezentaci napøíklad tiskovin AICM ÈR mimo 
jiné táborští dobrovolníci aktuálnì dopracovávají na dané téma projekt s pracovním názvem Poznej 
Trh Práce.... A 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!  

Jiøí 
Halbrštát, Manpower Group : 

TÁBORSKO TÁBORSKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

TÁBOR - DORUÈOVATEL ADRESNÝCH 
A NEADRESNÝCH ZÁSILEK
Hledáme šikovné a spolehlivé 
doruèovatele pro roznos adresných a 
neadresných zásilek v Táboøe - lokalita 
Horky,Bechyòská ulice a pøilehlé 
okolí.Brigáda vhodná jako pøivýdìlek k 
práci nebo ke studiu. Prac doba 2-3 dny v 
týdnu.Do pøípadných nabídek uvádìjte 
svá telefonní èísla.
Zadavatel Mediaservis s.r.o., Michal 
Puchinger, 725 739 129
puchinger@seznam.cz
TÁBOR - TAJNÝ ZÁKAZNÍK
Pro kontrolu prodejen obuvi pøijmeme 
tajné zákazníky. Vaším úkolem bude 
navštívit danou prodejnu a zhodnotit 
kvalitu poskytovaných služeb, tzn.: 
pøístup prodavaèù, jejich jednání a 
znalosti. O provedené kontrole vyplníte 
dotazník v elektronické aplikaci. 
Požadujeme: - znalost práce na PC na 
uživatelské úrovni - pøipojení k internetu 
- skener èi digitální fotoaparát (možno i v 
mobilním telefonu - minimální vìk 18 let - 
èasovou flexibilitu - poctivost a 
spolehlivost - zkušenosti s Mystery 
shoppingem jsou výhodou. Vybraní 
zájemci budou kontaktováni e-mailem.
Zadavatel Langer marketing s.r.o.
Ing. Markéta Zahradníèková
zahradnickova@langermarketing.cz
TÁBOR - PROMOTÉR - PØEDVÁDÌCÍ 
AKCE 
Komunikaèní agentura hledá promotéry - 
muže, na pøedvádìcí akce sortimentu: 
montážní lepidla, spárovací hmoty, 
silikony apod. Pøedvádìcí akce budou 
probíhat v rámci hobby marketù. 
Podmínky - Komunikativnost, zruènost, 
spolehlivost, mobilita (vlastní osobní 
vùz) -Bydlištì v Èeských Budìjovicích 
nebo v Táboøe - Zkušenost v oboru 
promovaného sortimentu (montážní 
lepidla, spárovací hmoty silikony / tmely) 
- velkou výhodou Promotéøi budou 
odbornì zaškolení. mzda = 110,- Kè/hod 
brutto.  V pøípadì Vašeho zájmu o výše

uvedenou brigádu, zašlete svùj struèný 
profesní životopis a civilní fotografii e-
mailem.
Zadavatel Mediterane company s.r.o.
Alena Badžgoòová, 775 887 613
alena@mediterane.cz

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ÚKLID PO 
ØEMESLNÍCÍCH
Hledáme spolehlivé, samostatné, 
pracovité a komunikativní lidi na úklid po 
øemeslnících a stavebních pracech v 
Èeských Budìjovicích. Nástup v pondìlí 
od 7:30 hod. Pøevleèení a jídlo sebou. 
Práce budou trvat minimálnì do konce 
záøí. Další informace na tel.
Zadavatel Èistota & Pure s. r. o., Zuzana 
Vodièková, 777 902 519
prace@cistota-pure.cz

TAJNÝ ZÁKAZNÍK
Pro kontrolu prodejen obuvi pøijmeme 
tajné zákazníky v níže uvedených 
mìstech. Vaším úkolem bude navštívit 
danou prodejnu a zhodnotit kvalitu 
poskytovaných služeb, tzn.: pøístup 
prodavaèù, jejich jednání a znalosti. O 
provedené kontrole vyplníte dotazník v 
elektronické aplikaci. Požadujeme:
- znalost práce na PC na uživatelské 
úrovni - pøipojení k internetu - skener èi 
digitální fotoaparát (možno i v mobilním 
telefonu - minimální vìk 18 let - èasovou 
flexibilitu - poctivost a spolehlivost
- zkušenosti s Mystery shoppingem jsou 
výhodou. Vybraní zájemci budou 
kontaktováni e-mailem.
Zadavatel Langer marketing s.r.o.
Ing. Markéta Zahradníèková
zahradnickova@langermarketing.cz

MONTÁŽNÍ 
DÌLNÍK
Hledáme pracovníky na jednoduché 
montážní práce. Požadujeme: -manuálnín 
zruènost -dobrý zrak -ochotu pracovat
Nabízíme: -práci minimálnì na 1 mìsíc
-pouze ranní smìna -65,-Kè/h. V pøípadì 
zájmu kontaktujte naše personální 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

oddìlení tel: 386351988 nebo mobil: 
608822658.
Zadavatel  Bohemia Manscraft, spol. s.r.o.
p. Èiháková, Dr. Stejskala 2, 37001 Èeské 
Budìjovice, +420 608 822 658
cvcb@bohemia-manscraft.cz
BORŠOV NAD VLTAVOU - VÝTVARNICE
Ruèní malba na kùži podle námi 
pøedloženého návrhu. Je nutné výtvarné 
nadání popøípadì výtvarné vzdìlání.
Zadavatel Atelier V. Bambas s.r.o.
Vlasta Bambasová, bambasova@v-
bambas.com.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PROMOTÉR - 
PØEDVÁDÌCÍ AKCE 
Komunikaèní agentura hledá promotéry - 
muže, na pøedvádìcí akce sortimentu: 
montážní lepidla, spárovací hmoty, 
silikony apod. Pøedvádìcí akce budou 
probíhat v rámci hobby marketù. 
Podmínky - Komunikativnost, zruènost, 
spolehlivost, mobilita (vlastní osobní 
vùz) -Bydlištì v Èeských Budìjovicích 
nebo v Táboøe - Zkušenost v oboru 
promovaného sortimentu (montážní 
lepidla, spárovací hmoty silikony / tmely) 
- velkou výhodou Promotéøi budou 
odbornì zaškolení. mzda = 110,- Kè/hod 
brutto.  V pøípadì Vašeho zájmu o výše 
uvedenou brigádu, zašlete svùj struèný 
profesní životopis a civilní fotografii e-
mailem.
Zadavatel Mediterane company s.r.o.
Alena Badžgoòová, 775 887 613
alena@mediterane.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE- EXTERNÍ 
PRACOVNÍK - TAZATEL
Spoleènost MEDIAN s.r.o. pøijme externí 
spolupracovníky - TAZATELE - pro 
výzkum v terénu. Zjiš�ování názorù, 
postojù èi zvykù spoluobèanù dle 
zadaných kritérií. Práce s elektronickými 
dotazníky na notebooku/tabletu. Pokud 
Vás nabídka zaujala zasílejte své CV na 
jana.tomesova@median.cz a do 
pøedmìtu uvádìjte: Tazatel.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, 19012 Praha 
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ÈESKOKRUMLOVSKO

ÈESKÝ KRUMLOV -  TAJNÝ ZÁKAZNÍK
Pro kontrolu prodejen obuvi pøijmeme 
tajné zákazníky v níže uvedených 
mìstech. Vaším úkolem bude navštívit 
danou prodejnu a zhodnotit kvalitu 
poskytovaných služeb, tzn.: pøístup 
prodavaèù, jejich jednání a znalosti. O 
provedené kontrole vyplníte dotazník v 
elektronické aplikaci. Požadujeme:
- znalost práce na PC na uživatelské 
úrovni - pøipojení k internetu - skener èi 
digitální fotoaparát (možno i v mobilním 
telefonu - minimální vìk 18 let - èasovou 
flexibilitu - poctivost a spolehlivost
- zkušenosti s Mystery shoppingem jsou 
výhodou. Vybraní zájemci budou 
kontaktováni e-mailem.
Zadavatel Langer marketing s.r.o.
Ing. Markéta Zahradníèková
zahradnickova@langermarketing.cz
ÈESKÝ KRUMLOV - EXTERNÍ 
PRACOVNÍK - TAZATEL
Spoleènost MEDIAN s.r.o. - výzkum trhu, 
médií a veøejného mínìní, pøijme externí 
spolupracovníky - TAZATELE - pro 
výzkum v terénu. Nabízíme zajímavou 
práci na notebooku. Náplò práce:
Zjiš�ování názorù, postojù èi zvykù 
spoluobèanù dle zadaných kritérií. Práce 
s elektronickými dotazníky na 
notebooku/tabletu. Požadujeme
- schopnost práce na notebooku – 
podmínkou - výborné komunikativní a 
vyjadøovací schopnosti - slušné 
vystupování - spolehlivost a flexibilitu, 
ochotu cestovat do 30 km od místa 
bydlištì (proplácení jízdného) - úèast na 
školení pod vedením našeho odborného 
pracovníka v Praze nebo Brnì - práce je 
vhodná pro osoby starší 18 let. Nabízíme:
- nástup možný ihned - spolupráci na 
dobu neurèitou - pracovní dobu 10 - 15 
hodin týdnì - odmìna: 80 - 360 Kè za 
dotazník. Pokud Vás naše nabídka 
zaujala zasílejte své CV na
jana.tomesova@median.cz a do 
pøedmìtu uvádìjte: Tazatel.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, 19012 Praha - Dolní 
Poèernice

JINDØICHÙV HRADEC - TAJNÝ 
ZÁKAZNÍK
Pro kontrolu prodejen obuvi pøijmeme 
tajné zákazníky v níže uvedených 
mìstech. Vaším úkolem bude navštívit 
danou prodejnu a zhodnotit kvalitu 
poskytovaných služeb, tzn.: pøístup 
prodavaèù, jejich jednání a znalosti. O 
provedené kontrole vyplníte dotazník v 
elektronické aplikaci. Požadujeme:
- znalost práce na PC na uživatelské 
úrovni - pøipojení k internetu - skener èi 
digitální fotoaparát (možno i v mobilním

telefonu - minimální vìk 18 let - èasovou 
flexibilitu - poctivost a spolehlivost
- zkušenosti s Mystery shoppingem jsou 
výhodou. Vybraní zájemci budou 
kontaktováni e-mailem.
Zadavatel Langer marketing s.r.o.
Ing. Markéta Zahradníèková
zahradnickova@langermarketing.cz

JINDØICHOHRADECKO

STRAKONICKO

JINDØICHOHRADECKO

PÍSEK - PROMOTÉR - PØEDVÁDÌCÍ 
AKCE 
Komunikaèní agentura hledá promotéry - 
muže, na pøedvádìcí akce sortimentu: 
montážní lepidla, spárovací hmoty, 
silikony apod. Pøedvádìcí akce budou 
probíhat v rámci hobby marketù. 
Podmínky - Komunikativnost, zruènost, 
spolehlivost, mobilita (vlastní osobní 
vùz) - Bydlištì v Èeských Budìjovicích 
nebo v Táboøe - Zkušenost v oboru 
promovaného sortimentu (montážní 
lepidla, spárovací hmoty silikony / tmely) 
- velkou výhodou Promotéøi budou 
odbornì zaškolení. mzda = 110,- Kè/hod 
brutto. V pøípadì Vašeho zájmu o výše 
uvedenou brigádu, zašlete svùj struèný 
profesní životopis a civilní fotografii e-
mailem.
Zadavatel Mediterane company s.r.o.
Alena Badžgoòová, 775 887 613
alena@mediterane.cz

PÍSECKO

PRACHATICKO

PRACHATICE - NASAZENÍ HTML 
ŠABLON DO CMS V PHP.
Pøijmu spolupracovníka na nasazení 
hotových HTML šablon do již hotového 
systému, jedná se o redesign. Potøeba 
bude znalost PHP, HTML a CSS a smysl 
pro odvedení kvalitního výsledku. 
JavaScript (jQuery) výhodou. Forma 
spolupráce i odmìna dohodou.
Zadavatel Jan Potužník, 602 506 592
jan@potuznik.cz

STRAKONICE -  POMOCNÁ SÍLA 
Hledám pomocníka na strakonickou pou� 
k atrakci nebo stánku s perníky , jen 
spolehlivého a se spoustou volného 
èasu,(nejradìji lidi ze Strakonic) mohou 
být i dvì osoby od 19.9. -29.9. peníze 
ihned po pracovní dobì na ruku 6000 kè 
za uvedené dni s datumem, prosím chci 
jen velmi šikovné brigádníky kteøí umí 
oslovit kolemjdoucí lidi nejradìji s praxí.
Plat: 60 - 70 Kè/hodina
Zadavatel Kašpárek, KAŠPÁREK
Strakonice, MARYE.K@SEZNAM.CZ

HLEDÁME GRAFIKA PRO NOVÝ 
SPOLEÈENSKÝ ÈASOPIS KRISTÝNA
Pro pøipravovaný nový spoleèenský 
èasopis KRISTÝNA hledáme grafika. V 
odpovìdi prosím uvádìjte struèný 
životopis a Vaše schopnosti pro 
vytvoøení grafického návrhu a pøipravy 
do tisku. 
Zadavatel ZBYNÌK POKORNÝ
vydavatel èasopisu Zbynìk Pokorný
Srbuzínská 252 Ustí nad Labem, 730 602 
256, redakce.kristyna@seznam.cz
ANDROID PROGRAMÁTOR
Hledám programátora k tvorbì Androidní 
aplikace.
Zadavatel Hanza Card v.o.s., Radovan 
Masek, grs@seznam.cz
TVORBA WWW STRÁNEK
Dokonèení webových stránek pod 
redakèním systémem Joomla!
POŽADUJEME: Komunikativnost
Spolehlivost. Rychlé jednání.
Zadavatel Èermák dopravní znaèení
Hana Hiklová, 773 643 633
hana.hiklova@gmail.com
PØEKLAD NJ - ÈJ
Hledám pomocníka na pøeklady 
nìmeckých textù, práce na asi na 2-3 
mìsíce, pøedpokládám asi 5 hodin dennì. 
Psaní do poèítaèe -WORD. Nejradìji 
nìkoho, kdo by se práci mohl vìnovat 
dennì. Radìji bych osobu starší 40 let, 
kvùli všeobecnému pøehledu. (není ale 
podmínkou). Výplata penìz vždy po 
odevzdání (mailem) a kontrole 
pøeloženého úseku, na úèet.
Zadavatel Petr Sumcov, 603 902 341
petrsumcov@yahoo.com
PLACENÝ PRÙZKUMU PRO UÈITELE 
STØEDNÍCH ŠKOL
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou 
úèasti na celonárodním maturitním 
prùzkumu vydavatelství TAKTIK ( 
www.etaktik.cz ) s cílem prozkoumat 
postoje žákù a uèitelù k novým 
maturitním zkouškám. Cílem prùzkumu je 
pøinést øeditelùm a uèitelùm informace, 
jež umožní zvýšit úspìšnost studentù u 
maturitních zkoušek. Náplò práce:
- odevzdání prùzkumu ohledne 
maturitních zkoušek z matematiky
- prùzkum staèí vyplni� elektornicky i na 
dálku - je tedy možné sa zapojit z celé ÈR
V pøípadì zájmu nás prosím kontaktujte 
e-mailem, nebo telefonicky. Plat: 400 
Kè/hodina.
Zadavatel TAKTIK International, s.r.o.
Maroš Blahovec, K Èervenému dvoru 24
775 110 889, blahovec@seminar-taktik.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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Jedná se o brigádu v hotelovém øetìzci 
po celém Islandu. Na výbìr jsou pozice 
èíšníka (znalost minimálnì angliètiny 
nutná, znalost dalších jazykù výhodou, 
vhodné mít zkušenosti s touto prací) èi 
na pozici housekeepera (zde staèí 
základní znalost angliètiny). Základní 
výdìlek se pohybuje okolo 30 000 Kè 
mìsíènì a výš díky bonusùm. Maximální 
výdìlek 50 000 Kè mìsíènì. Stravování a 
ubytování na hotelu zdarma, možnost 
výletù po okolí taktéž zdarma díky 
hotelovým voucherùm. V pøípadì, že 
chcete zkombinovat brigádu s 
cestováním po zajímavé zemi, je to pro 
vás jedineèná šance. Svoji žádost 
zasílejte spolu se životopisem na 
uvedený email.
Zadavatel DYMIC STAV, s.r.o., Jurij 
Dobrjanskyj, 774 452 773
pracenaislandu@email.cz

NÌMECKO

ŠPANÌLSKO

ŠVÝCARSKO

ISLAND

HOSPODYNÌ
Slechtická rodina von Drechsel ,která 
bydlí na zmku hledá sleènu-paní s 
doboru nìmèinou a øidièským prùkazem 
na èásteènou pomoc v domácnosti, 
nákupy,procházky e 2 pejsky.
Zdarma ubytování,strava,pojištìní,kursy 
nìmèiny,kapesné netto 400,-EUR/mìs.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana 
Provazníková, 603 228 412
info@aupair-jana.cz 

POZICE V HOTELECH
Hledáme uchazeèe na pozice 
èíšník/servírka, barman/ka, pokojská, 
kuchaø apod. do hotelù ve Švýcarsku. 
Požadavky: praxe na obdobné pozici 
minimálnì 1 rok, aktivní znalost 
nìmeckého jazyka. Ubytování a strava 
zajištìny hotelem. Odmìna od 3000 chf. 
Pro více informací nás kontaktujte 
emailem nebo zašlete sms ve tvaru 
SVY_jmeno_email na 777 024 368 pro 
Prahu a 777 124 368 pro Brno.
Zadavatel Europair, s.r.o., Markéta 
Vokurková, studium@coolagent.cz

vycestovaním + èas� nákladov je možné 
hradi� až z výplaty.  Výplata vyplácaná 
každý týždeò. Ubytovanie je zabezpeèené 
v nových pekných a zariadených 
domèekoch vo vzdialenosti do 4. mí¾ od 
skladu.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín
Tel.: +421 (0)32 7440174, Fax: + 421 (0)32 
7432460, E-mail: 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
PRÁCA V DISTRIBUÈNOM CENTRE
Len základy angliètiny. MIESTO PRÁCE: 
Warrington, PONÚKANÝ PLAT 
(BRUTTO): 1080 - 1400 GBP/mesiac
6,28 - 7,63 GBP/hod. + príplatky za 
nadèasy. TERMÍN NÁSTUPU: ihneï - 
september 2013. 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).
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín
Tel.: +421 (0)32 7440174, Fax: + 421 (0)32 
7432460, E-mail: 
zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
PRÁCA V RETAILOVOM SKLADE JOHN 
LEWIS
Miesto práce: Redditch,Ponúkaný plat 
(brutto): od 7 GBP/hodina. Termín 
nástupu: 30.9.2013, 7.10.2013, 14.10.2013.
Náplòou páce je picking a packing v 
retaiovom sklade s tovarom od textilu a 
doplnkov do domácnosti až po väèšie 
predmety ako je elektronika. V zimnom 
období je sklad ve¾mi zaneprázdnený a 
preto zvyšuje poèet svojich 
zamestnancom o 200 % - 400 %.
Zadavatel Twentyfour seven, s. r. o.
Univerzitná 25, 01008 Žilina, Tel.: 
0908904774, http://www.24seven.sk

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A 
MLÁDEŽ
Mallorca, hotely 3-4*. Pozice: èíšník 
/servírka, pomocná síla v kuchyni. 
Nabízíme: kapesné 400 eur/mìs., 
ubytování a stravování. 40 hodin/týdnì.
Požadujeme: vìk 18-26 let. Znalost AJ. 
Status studenta.  Nástup: ihned. 
Ukonèení: konec øíjna.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyová, Praha, 774 074 113
info@swsgroup.cz

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka  brigád na Islandu, v Nìmecku, ve Španìlsku, Švýcarsku 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
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MOTHERS HELP 
CONTACT DETAILS. Mother’s name:  
Annabel Vere Nicoll, Father’s name: 
Alastair Vere Nicoll. CHILDREN
Lily Vere Nicoll, 7, Boarding School  
Riding, swimming, etc. Very sweet lovely 
child. Felix Vere Nicoll,  6 m,  Stepping 
stones  Rugby, football, judo, exploring.
Zadavatel KES AGENCY, 
kesagency@seznam.cz
www.kesagency.com, 775 213 911
info@kesagency.com
PRACOVNÍCI V SKLADE TESCO 
READING
Nástup možný ihneï. Jedná sa o fyzicky 
nároènejšiu prácu v teplom sklade ( cca 
17 stupòov). Práca je však vhodná aj pre 
ženy a absolventov. Potrebná je znalos� 
anglického jazyka na minimálne mierne 
pokroèilej až pokroèilej úrovni.
Náplò práce: Objednávky sa dostávajú 
cez scanner (AMT). Tovar sa nakladá na 
paletu a následne sa vykladá na urèené 
miesto pomocou elektrického vozíka 
(LLOP). Práca taktiež zahàòa triedenie, 
balenie, nakladanie a vykladanie tovaru 
pod¾a objednávky. Tieto úlohy vyžadujú 
vysokú úroveò pozornosti, detail pre 
prácu, presnos� pri chystaní a balení, 
udržiavanie dobrých vz�ahov na 
pracovisku s ostatnými kolegami, tímovú 
spoluprácu, flexibilitu a udržiavanie 
èistoty pracoviska - hygienu. Ponúkaný 
plat (brutto): 1200 - 2000 EUR/mesiac
od L6.19 - L11.26/hodina. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - mierne 
pokroèilý.
Zadavatel Rapier Employment Ltd.
266 Chepstow Road, NP19 8NL Newport
Ve¾ká Británia,  Ing. Jana Romanova
Tel.: 00441633280006, E-mail: 
newportoffice@rapieremployment.co.uk
http://rapieremployment.co.uk
VO¼NÉ MIESTA DO POTRAVINÁRSKYCH 
SKLADOV NA PREDMESTÍ LONDÝNA. 
Nástupy ihneï. Výhodné ubytovanie. 
PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 8.19 - 11.17 
GBP/hodina. + príplatky za výkon, 
nadèasy. TERMÍN NÁSTUPU: odchody 
každý týždeò - najbližší 25.09.2013.
Práca s elektrickými paletovými vozíkmi 
PPT - vyzdvihnutie urèeného tovaru a 
naloženie do tzv. klietok, ktoré máte na 
vozíku a expedícia tohto tovaru - práca v 
tempe - práca aj s ruèným skenerom
- manipulácia s tovarom (od 2-25 kg)
- etiketovanie - práca na zmeny - pod¾a 
objednávok - možnos� pracova� aj v 
sobotu, v nede¾u a cez sviatky
- práca v chladnejšom prostredí /1 - 12 
stupòov Celzia/. Práca cca 37,5 hodín 
týždenne + možnos� nadèasov. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - mierne 
pokroèilý. Z¾ava na náklady spojené s 
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