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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 aktualitách trhu 
práce, napøíklad... 
Potvrzuje se to, co se objevuje i v našich informaèních nabídkách o nabídkách krátkodobých 
pracovních pøíležitostí v zahranièí. Trvale roste jak nabídka práce, tak i její využití napøíklad ve 
Spolkové republice Nìmecko, konkrétnì tøeba v Bavorsku. Je to dáno mimo jiné i pøíhranièním 
partnerstvím EURES-T-BAVORSKO-ÈECHY. Do tohoto institutu se aktivnì zapojily Úøady práce, 
odborové organizace, univerzity a hospodáøské komory.  Zájem o èeské pracovníky mají nìmeètí 
zamìstnavatelé pøedevším v profesích, které na tamním pracovním trhu chybìjí. Obecnì jde o služby, 
technické profese, zdravotnictví a sezónní práce. Více informace o bavorsko-èeském partnerství 
naleznete na www.eures-by-cz.eu. Mimo jiné na webu naleznete i nabídku  práce v hotelích a 
restauracích v Nìmecku a Rakousku. Zimní sezóna se pomalouèku, ale jistì blíží...
V jihoèeských Informaèních centrech pro mládež je vám k dispozici i celá øada dalších informací a 
služeb pro dny všední i sváteèní... a ... když nevíš? Zeptej se!  

ÈESKOBUDÌJOVICKOTÁBORSKO

JIHOÈESKÝ KRAJ

ÈESKOBUDÌJOVICKO
TÁBOR - uklízeèka
Úklid kanceláøských prostor, pracovní 
doba Po-Pá 6:00 - 10:00 hod. Nástup do 
práce: 23.09.2013-31.01.2014.  Plat: 4 500 
Kè.
Zadavatel Vìra Rybáková, Telefon: +420 
737 841 002
TÁBOR - BRIGÁDNÍK - AUTOMECHANIK 
OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ
Požadujeme: minimálnì vyuèen praxe v 
autoservise vítána èasová flexibilita èistý 
trestní rejstøík Nabízíme: zázemí velké a 
stabilní spoleènosti pøíjemné pracovní 
prostøedí dobré finanèní ohodnocení 
závislé na výkonu V pøípadì zájmu 
zašlete svùj životopis na adresu: 
petr.chval@bestdrive.cz. Plat: 10 000 Kè.
Zadavatel ContiTrade Services s.r.o.
Telefon: +420 485 150 199

ROZVOZ DOKUMENTÙ
Hledáme brigádníky na rozvoz 
dokumentù po Jihoèeském kraji. 
Požadujeme øidièský prùkaz skupiny B. 
Plat za ujeté km..
Zadavatel COMFORT ENERGY
Pražská tø. 19, Èeské Budìjovice, David 
Šimek, 730142061, 
dsimek@comfortenergy.cz
www.comfortenergy.cz
MYSTERY SHOPPING - HODNOCENÍ 
SLUŽEB DEALERÙ
Hledáme spolupracovníky na pozici 
Mystery Shopper. Vaším úkolem bude 
zkoumat kvalitu poskytovaných služeb v 
automobilovém sektoru – dealeøi 
automobilù. Požadujeme: - min. SŠ
- min. 20 let - pøístup na internet
- øidièský prùkaz sk. B - poctivost a 
spolehlivost - zkušenost s Mystery 
Shoppingem výhodou. Odmìna: až 750 
Kè za jednu provedenou návštìvu. Své 
odpovìdi vèetnì životopisu zasílejte na 
e-mail lucie.neslehova@marketvision.cz, 
prosím rovnou o uvedení lokality, kde 
mùžete Mystery Shopping provádìt.  
Zadavatel MARKET VISION s.r.o.
Lucie Nešlehová, Táborská 619/46, 14000 
Praha - Nusle, www.marketvision.cz

ÈESKÉ BUDÌJOVICE -  ASISTENTKA
Vzdìlávací agentura hledá studentku na 
výpomoc s organizací vzdìlávacích 
semináøù. Náplò práce: - pøímý kontakt s 
klienty a lektory, zajištìní prezence -
zajištìní plynulého a bezproblémového 
chodu semináøe. Požadujeme: 
- zajiš�ování úterkù popø. ètvrtkù 
podmínkou, ostatní dny dle domluvy -
samostatnost, peèlivost, spolehlivost
- dobré komunikaèní a prezentaèní 
dovednosti - pøíjemný vzhled Nabízíme:
- práce formou DPP - vstupní zaškolení
termín nástupu: - 24. záøí 2013, pøípadnì 
dle dohody. Tato práce je vhodná jako 
pøivýdìlek pøi studiu. Pokud Vás naše 
nabídka zaujala a vìøíte, že právì Vy jste 
ta pravá pro náš tým, zašlete prosím svùj 
strukturovaný životopis spolu s fotografií.
Zadavatel TSM, spol. s r.o., Monika 
Losmanová, Dukelská 117/12, Vyškov
517 332 093, losmanova@tsmvyskov.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - DLOUHODOBÁ 
BRIGÁDA VE VÝROBÌ
Pro našeho významného klienta 
pùsobícího v Èeských Budìjovicích 
hledáme vhodné pracovníky na pozice:
Obsluha CNC, Pracovník ve výrobì.
Brigáda je dlouhodobého charakteru, se 
smlouvou na hlavní pracovní pomìr. 
Náplò práce: Obsluha strojù a zaøízení
Základní znalost práce na CNC strojích
Manuální práce- Další práce dle pokynù 
nadøízeného. Nabízíme: Dlouhodobou 
brigádu v Èeských Budìjovicích
Mzdové ohodnocení 15 620 Kè/mìs. 
Pøíplatky ke mzdì Pøíspìvek na stravné
Požadujeme: Manuální zruènost. 
Technické povìdomí. Ochotu a chu� 
pracovat. Spolehlivost , Peèlivost
V pøípadì zájmù zasílejte své životopisy 
na adresu 
andrea.sochorova@manpower.cz, nebo 
volejte na tel. 736758715. Vždy uvádìjte o 
název brigádyo kterou projevujete zájem. 
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o.
Kontaktní osoba: Andrea Sochorová
Adresa: Hroznová 253/28, 370 01 Èeské 
Budìjovice

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE  - 

MANIPULAÈNÍ 
PRÁCE V ZÁSILKOVÉ SLUŽBÌ
Náplò práce - manipulace s pøedmìty,
pøíprava materiálu pro jednotlivá 
pracovištì, montáž doplòkových 
komponentù. Dvousmìnný provoz: ranní 
5:30-8:30, odpolední 14:00-21:30
mzdové rozpìtí od 60Kè/h.  V pøípadì 
zájmu o tuto pozici zašlete prosím svùj 
životopis na cvcb@bohemia-
manscraft.cz s uvedením názvu pozice 
do pøedmìtu mailu.
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s r.o., 
Dr. Stejskala 113/2 370 01  Èeské 
Budìjovice, www.bohemia-manscraft.cz

PHP 
PROGRAMÁTOR
Znalosti programování v PHP. Znalost 
programování v PHP OOP výhodou.
Zkušenost s javascript, HTML a 
databázemi SQL. Zkušenost a 
samostatnost. Komunikativnost / 
prozákaznická orientace. Výborné 
mzdové ohodnocení. Typ pracovního 
pomìru – HPP nebo externí freelance
Možnost èásteèné práce z domova
Nástup možný ihned.
Zadavatel Timone Management s.r.o., 
Antala Staška 79a, 140 00 Praha 4, Šarka 
Pechová, 725 597 968, 
s.pechova@timone.cz, www.timone.cz

POKLADNÍ
Pro našeho významného klienta, hobby 
market sídlící v Èeských Budìjovicích 
hledáme vhodného uchazeèe na pozici 
Pokladní. Požadavky - min. SOU vzdìlání, 
praxe na pokladne v supermarketu 
podmínkou,  vìk min. 18 let, peèlivost, 
zodpovìdnost bydlištì na 
Èeskobudìjovicku. Nástup: ihned
Termín brigády: PO - NE. Mzda 75 Kè na 
hodinu. V pøípadì zájmu o tuto pozici 
zašlete prosím svùj životopis na uvedený 
email. 
Zadavatel Grafton Recruitment, Pražská tø. 
1247/24, 370 04 Èeské Budìjovice
Tel: + 420 389 502 940, Fax: + 420 386 323 
086, cb@grafton.cz, www.grafton.cz/temps.
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ÈESKOKRUMLOVSKO

ÈESKÝ KRUMLOV - 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. 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.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, Praha 9 – Dolní 
Poèernice, tel.: 605222682,
jana.tomesova@median.cz, www.median.cz, 
ÈESKÝ KRUMLOV - UKLIZEÈ/KA
Pracovištì Èeský Krumlov, ubytovna. 
Nástup 1.10.2013. Mzda 6.680,- Kè 
hrubého + pøíplatky. Kontakt: nutný tel. 
kontakt - dohodnout osobní jednání, 
volejte Po-Pá od 9:00 do 15:00hod. 734 
753 724 p. Franc.; miroslav.franc@bp-
olomouc.cz. 
Zadavatel Bartoò a Partner s.r.o.,
Telefon: +420 731 872 540,251 555 954

JINDØICHÙV HRADEC - 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. 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.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, Praha 9 – Dolní 
Poèernice, tel.: 605222682,
jana.tomesova@median.cz, www.median.cz, 

JINDØICHOHRADECKO

STRAKONICKO

PRACHATICKO

PRACHATICKO

PRACHATICE -TÁBOR - 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. 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.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, Praha 9 – Dolní 
Poèernice, tel.: 605222682,
jana.tomesova@median.cz, www.median.cz, 

BLATNÁ - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù v 
obci Blatná. Jedná se roznos reklamních 
letákù do poštovních schránek a to 2x v 
týdnu. Je nutné mít bydlištì v uvedené 
lokalitì. Více informací na uvedeném tel. 
èísle, nebo emailu.
Zadavatel Autodoprava Robert Prùcha
p Prùcha, 725 919 428, prucha1@quick.cz
STRAKONICE - TÁBOR - 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. 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.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, Praha 9 – Dolní 
Poèernice, tel.: 605222682,
jana.tomesova@median.cz, www.median.cz
STRAKONICE - ØIDIÈ 
Jedná se o rozvoz stravy, ØP"B" - 
zkrácený úvazek cca 4 hod. Plat: 5 500 
Kè. Kontakt p.Tomeš, +420 731 544 725.
Zadavatel STRAVBYT s.r.o. Strakonice.

ÚPRAVA ŠABLON PRO PRESTASHOP
Jedná se o menší i rozsáhlejší úpravy 
šablon pro CMS PrestaShop. Práce je 
vhodná pro studenty/absolventy SŠ i VŠ.
Požadujeme: - znalost jazyka HTML, CSS, 
JS - znalost práce s nìkterým z 
grafických programù (Photoshop, Gimp, 
...) - zkušenosti z nìterými CMS jako je 
Prestashop, Joomla, Wordpress a jiné
- aktivní pøístup a èasová flexibilita
Výhodou: - znalost jazyka PHP - znalost 
šablonovacího systému Smarty 
Nabízíme: - platové ohodnocení 
150Kè/hod - práce z domova - možnost 
dlouhodobé spolupráce. Na uvedený 
email zasílejte svùj CV a pøípadnì své 
reference.
Zadavatel Petr Lazor - Profweb.cz
Petr Lazor, lazor@profweb.cz
UÈITEL 1.-4.ROÈNÍK ZŠ 
Hledáme uèitele 1.stupnì ZŠ, který má 
záujem podílet se na návrhu, 
konzultacích a tvorbì uèebných 
pomùcek pro deti se zamìøením na uèivo 
na 1. stupni ZŠ. Uèební pomùcky by mìli 
podávat uèivo zábavní a hravou formou. 
Dùležité jsou pro nás kreativní nápady.
Náplò práce: - konzultace pri tvorbì 
vzdelávacích pomùcek pro dìti 1. stupnì 
ZŠ - vymýšlení a pøíprava nápadù 
vzdìlávácích pomùcek pro dìtí
Požadavky: - kreativita - praxe v oboru 
minimálnì 3 roky a výborná znalost 
osnov pro 1. stupeò ZŠ podmínkou
- zodpovìdnost a spolehlivost
Nabízime: - výborné finanèní ohodnocení
- práce možná z domova - možnost 
podílet se na originálních uèebních 
pomùckách, které budou využívat dìti na 
ZŠ. Pokud Vás tento projekt zaujal, 
zašlete strukturovaný životopis na naši 
e-mailovou adresu.
Zadavatel Taktik International s.r.o.
Jaroslav Brdjar, cv@etaktik.cz
EXTERNÍ PROGRAMÁTOR 
/ADMINISTRÁTOR
Hledáme externího programátora 
/administrátora na dokonèení vývoje 
nové webové aplikace a poté 
administraci a souèasnì u stávající 
webové aplikace administraci.
Požadavky na odborné znalosti:
Stávající systém: Apache, Resin, Java, 
Postgresql (extensivni SQL dotazy) 
Nový vyvíjený systém: Tomcat, Java, 
Spring MVC, Hibernate, Spring flows, 
Dojo, Postgre-sql, GWT, JSP. Oba 
systémy bìží na OS debian, kromì 
tohoto se provozuje ještì emailový 
server -- dovecot + postfix.  
Zadavatel Leoš Tichý - Progress Trade
Leoš Tichý, +420 608 634 463
tichy@progresstrade.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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VÝUKA ÈESKÉHO JAZYKA.  
Na výuku èeského jazyka v Rusku 
(Samara) hledám uèitele èeštiny pro 
cizince. Únor - duben 2014 (10-12 týdnù). 
Ubytování v rodinì zdarma. Proplacení 
letenky a poplatku za vízum. Požaduji 
min. roèní praxi ve výuce èeštiny jako 
cizího jazyka a základy ruštiny.
Zadavatel Lenka, cestina.praha@seznam.cz

PRACOVNÍK V SKLADE
Práca v studenom ve¾lkosklade - 
+4stupne - ukladanie a nakladanie 
rôznych druhov tovaru - kompletizovanie 
objednávok systémom - voicepick, 
picklist - vysoké pracovné nasadenie, 
plnenie noriem. Iné výhody - ubytovanie 
za úhradu 50 EUR/týždeò si hradí 
zamestnanec (s�ahuje sa zo mzdy)
- zdravotné poistenie 19,22 Eur/týždeò si 
hradí zamestnanec (s�ahuje sa zo mzdy)
- doprava z a do práce v NL zdarma
- cestu do Holandska si hradíte sami
- žiadny sprostredkovate¾ský poplatok 
pre našu agentúru. Ponúkaný plat 
(brutto): od 8.52 EUR/hodina. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - aktívne. V 
prípade záujmu zašlite Váš ŽIVOTOPIS a 
FOTOGRAFIU - na emailovú adresu 
info@want2work.sk. V emaile 
nezabudnite uvies� na akú ponuku 
reagujete, Vaše meno a tel. kontakt.
Zadavatel Want 2 Work s. r. o., Žižkova 6,
040 01 Košice, http://www.want2work.eu.
PRACOVNÍK VE SKLADU
Práce ve skladech - balení zboží, tøídìní, 
práce u linky, pøípravu objednávek pro 
koncové zákazníky a jiné. Snadná práce 
v logistických centrech a výrobních 
podnicích s rùznými produkty. Práce je 
vhodná pro muže, ženy, páry.
Možnost prodloužení smlouvy. Práce je 
vhodná i pro absolventy škol.Prax se 
nevyžaduje.U uchazeèu do 22 let 
postaèuje základní znalost angliètiny 
nebo nemèiny. Nabízený plat (hrubého): 
6.00 - 9 EUR/hodina podle vìkového 
rozhraní, podle zaøazení.
Zadavatel OTTO Czech s.r.o., 
Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
Lucie Vázlerová, Tel.: 603 488 041,603 488 
040, http://www.ottoworkforce.eu

NÌMECKO

NÌMECKOHOLANDSKO

ŠVÝCARSKO

RUSKO

HLÍDÁNÍ DÍTETE A DOMÁCÍ PRÁCE
Ahoj, hledám novou Au-pair (slecnu) do 
3clenné nemecké rodiny. Vyzaduje se 
péce o 11ti letou Emily a výpomoc v 
domácnosti (varit nemusíte). Rodina má 
fenku Jack Russela, bydlí ve velkém 
dome u reky. Budes mít vlastní velké 
podkroví, satelit, rádio, mobil a v 
pracovne pocítac s internetem. Rodina 
bydlí v Öpfingenu (asi pul hodiny od 
Ulmu). Ridicský prukaz není nutný. 
Rodina je veselá a pohodová. Pozadují 
znalost nemciny (nemusí být na vysoké 
úrovni). Rodina platí za 30 hodin práce 
týdne kapesné, zdravotní pojistení, kurz 
nemciny, ubytování a stravu. Pokud máte 
zájem ozvete se na mejl, tam muzete psát 
jeste v cestine - zkusenosti s hlídáním 
detí, znalost nemciny, jak dlouho byste 
chtela zustat, kdy muzete prijet (já  

odjízdím na konci ríjna),...
Zadavatel Marie Leyerová
mmaajja@seznam.cz
PEÈOVATELKA
Rodina Schade- plat 1500,-€, ubytovíní 
+strava zdarma,pravidelne stridani s 
2.silou po 6-8- tydnu po domluve
Manzele, muz je samostatny, zena malo 
mobilni, ma revma a bolesti v kloubech, 
deformace, rocnik 1936, polohovani v 
noci 2 x, ev. misa, pece, dohled, pomoc, 
domacnost manzele Schade bydli v 
domku, 34621 Frielendorf-Verna u 
KASSEL 1.turnus je pres vanoce, prijezd 
7.11.-7.1.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr.Jana 
Provazníková, 603 228 412
info@aupair-jana.cz

HLÍDÁNÍ DÌTÍ: CHUVA
Dobry den, zijeme ve Svycarsku a rada 
by jsem nasla chuvu pro svoje dite. 
Mesicne nabizim 700SFr plus jidlo a 
ubytovani. Od chuvy ocekam naprostou 
spolehlivost a take to ze se bude diteti 
plne venovat. Nepotrebujeme aby chuva 
mela pedagogicke vzdelani, jen dobry 
vztah k detem. Pokud Vas inzerat zaujal 
tak me kontaktujte a muzeme se 
domlouvat dal.
Zadavatel Lucie Ahmed, 0762695094
sullucie@seznam.cz

reference z praxe s dìtmi/seniory
- 2 charakterové reference - pouze 
nekuøáci - platný cestovní doklad
Nabízíme: - ubytování a stravu
- kapesné – vìtšinou týdenní - 80-140 
GBP/týden - práci maximálnì 5 hodin 
dennì - možnost dovolené - možnost 
studovat nebo navštìvovat jazykové 
kurzy (vìtšina rodin platí èi pøispívá)
- krátkodobé i dlouhodobé pobyty
Navštivte stránky www.grapecare.cz a 
vyplòte pøihlášku.
Zadavatel GRAPECARE, Miluše Øeháková
Opletalova 4, Praha 1, 110 00, 242 444 590
info@grapecare.cz
PRÁCA V POTRAVINÁRSKOM SKLADE 
Práca v potravinárskom sklade v 
Daventry a sklade Tesco v Lichfieldu.
Pikovanie (nakladanie tovaru do klietok) 
- systém LLOP, AMT. Ponúkaný plat 
(brutto): 1200 - 1500 EUR/mesiac. 
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
BALENIE, ETIKETOVANIE A INÉ 
POMOCNÉ PRÁCE
Miesto práce: Warrington. Ponúkaný plat 
(brutto): 1200 - 1600 EUR/mesiac
6,28 - 7,63 GBP + príplatky za nadèasy.
Vašou úlohou bude 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, Fax: + 421 (0)32 
7432460, zivotopis@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk

*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí 

Nabídka  krátkodobých pracovních pøíležitostí v Holandsku, Nìmecku, Rusku, 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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AU PAIR - DÌTI, SENIOØI
Hledáme vhodné kandidáty na pozici Au 
Pair pro dìti/seniory do rodin v Anglii, 
Nìmecku. Pracovní náplní je výpomoc v 
rodinì pøevážnì s dìtmi èi seniory a s 
lehkými domácími pracemi. ,Výhodou 
tohoto pobytu je kratší pracovní doba 
(brigáda) a možnost studia anglického 
jazyka. Požadujeme: - vìk 18 a více let - 
ukonèené støedoškolské vzdìlání - 
kladný vztah k dìtem/seniorùm - 
zkušenosti s dìtmi/péèí o seniory 
(hlídání v rodinách, praxe v rámci studia, 
péèe o mladší sourozence, praxe v 
domovech dùchodcù a další) - minimálnì 
mírnì pokroèilá znalost anglického 
jazyka - pedagogické nebo zdravotnické 
vzdìlání výhodou - dobrý zdravotní stav
- èistý trestní rejstøík - 2 ovìøitelné 
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