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

Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení, se dlouhodobì snaží v rámci svých
možností a daných podmínek reagovat na potøeby a požadavky mladých lidí, napøíklad i
prostøednictvím informaèních nabídek poskytovatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí /brigád/....
A tøeba i s krátkým info o aktualitách trhu práce, napøíklad...
EUROPEAN ON LINE JOB DAYS 2013 - v øíjnu probìhne podzimní èást virtuálních Evropských
dnù pracovních pøíležitostí v roce 2013. Zahrnuje celou øadu on-line akcí, které mají spojit
zájemce o práci se zamìstnavateli s kvalitními pracovními místy napøíè Evropou. V pøíštím
týdnu, konkrétnì ve dnech 3.- 4. øíjna 2013 se uskuteèní virtuální i nevirtuální EUROPEAN JOB
DAYS V PAØÍŽI. Oèekává se, že na 11. pokraèování akce „Paris pour l'emploi“ zavítá pøes 50 000
návštìvníkù a 500 podnikù. Evropské dny pracovních pøíležitostí v Paøíži se budou konat vùbec
poprvé i on-line - více info na www.europeanjobdays.eu/en/events/european-job-days-paris.
U nás se v øíjnu uskuteèní veletrhy pracovních pøíležitostí napøíklad ve dnech 17. - 19.øíjna 2013 v
liberecké Tipsport arénì EDUCA 2013 MYJOB LIBEREC /http://educaliberec.cz/ èi ve dnech 23. 24.øíjna 2013 na výstavišti v pražských Letòanech /www.profesiadays.cz/. V Liberci zcela urèitì
budete mít možnost navštívit i expozici Asociace pro podporu rozvoje informaèních center pro
mládež v Èeské republice... když nevíš? Zeptej se!

TÁBORSKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

TÁBOR- TAZATEL/KA - MARKETINGOVÝ
PRÙZKUM
Nìmecká spoleènost IWD market
research GmbH hledá pro medzinárodnú
spoleènost komunikativních a
sympatických tazatelù. Jde jednodenní
zákaznický prùzkum o spokojenosti
zákazníku, pracovní doba je 10 hodin.
Vhodný uchazeè má od 18 do 40 let a má
rád práci s lidmi. Dále oèekáváme
spolehlivost, pøesnost, komunikativnost
a odpovìdnost. Upravený vzhled a dobrá
výslovnost jsou dalšími pøedpoklady pro
tuto práci. Zkušenosti s prací tazatele
nebo s propagací nejsou vyžadovány,
jsou však výhodou. CO VÁM NABÍZÍME
Za odvedenou práci pøísluší tazatele
odmìna 40 € v èistém. V pøípadì zájmu
nám prosím zašlete životopis s uvedením
místa výkonu. Vybraných uchazeèù
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com

360 Kè za dotazník. .Pokud Vás naše
Zadavatel Electro World s.r.o., Martin
Prošek, Èeské Vrbné 2360, 370 11 Èeské nabídka zaujala a pocházíte z uvedených
okresù a okolí, zasílejte své CV na
Budìjovice, Telefon: 389 828 182,
jana.tomesova@median.cz a do
http://electroworld.jobs.cz.
pøedmìtu uvádìjte: Tazatel.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - KUCHAØ
Hledáme vyuèeného kuchaøe na Dohodu Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Národních hrdinù 73, 19012 Praha - Dolní
o provedení práce na mìsíc øíjen a
Poèernice,
listopad.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ØIDIÈ
Zadavatel STINGO s.r.o., Eva Sebroòová
Hledám brigádníka na pozici øidièe.
Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 Èeské
Jedná se o pøíležitostné jízdy pouze v
Budìjovice, 724 334 134
týdnu. Nutný ØP B Nutná èásteèná
info@hotelbudweis.cz
znalost AJ Prosím posílejte životopisy
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - BRIGÁDNÍK NA
Zadavatel Budweis-shuttle, Bajkaniè
PRODEJNÌ - POMOC VE SKLADU,
budweisshuttle@seznam.cz
STÌHOVÁNÍ
Pomocné práce na prodejnì - balení a
ÈESKOKRUMLOVSKO
vybalování zboží - stìhování ve skladu
ÈESKÝ KRUMLOV - TAZATEL
Požadavky - vìk nad 18 let - fyzická
zdatnost (manipulace s tìžšími bøemeny) Spoleènost MEDIAN s.r.o. - výzkum trhu,
médií a veøejného mínìní, pøijme externí
- spolehlivost - termín brigády 30.9. spolupracovníky - TAZATELE - pro
4.10.2013 - pracovní doba 8:30 - 19:00
výzkum v terénu. Nabízíme zajímavou
(nutno odpracovat celý týden a celou
pracovní dobu) Plat: - 70 Kè na hodinu - práci na notebooku. Náplò práce pracovní doba pouze od pondìlí do pátku, Zjišování názorù, postojù èi zvykù
ÈESKOBUDÌJOVICKO
spoluobèanù dle zadaných kritérií. Práce
víkend volný.
Zadavatel Grafton Recruitment, Pražská tø. s elektronickými dotazníky na notebooku.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ÚKLID PO
Požadujeme- schopnost práce na
1247/24, 370 04 Èeské Budìjovice
STAVBÌ
Tel: + 420 389 502 940, Fax: + 420 386 323 notebooku – podmínkou - výborné
Práce pro 3-4 studenty týden. od 18:00
086, cb@grafton.cz, www.grafton.cz/temps. komunikativní a vyjadøovací schopnostido 21:00 každý den vèetnì víkendu.
slušné vystupování- spolehlivost a
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - TAZATEL
Nástup zítra. Místo: Horní ulice, hala
Spoleènost MEDIAN s.r.o. - výzkum trhu, flexibilitu, ochotu cestovat do 30 km od
BBHT.
médií a veøejného mínìní, pøijme externí místa bydlištì (proplácení jízdného)Zadavatel RETAIL VISION a.s., Nesvadba
úèast na školení pod vedením našeho
spolupracovníky - TAZATELE - pro
724 781 014, servis@retailvision.cz
odborného pracovníka v Praze nebo
výzkum v terénu. Nabízíme zajímavou
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - BRIGÁDA NA
Brnì- práce je vhodná pro osoby starší
práci na notebooku. Náplò práce PRODEJNÌ (PRODEJCE NEBO SKLAD
18 let. Nabízíme - nástup možný ihnedZjišování názorù, postojù èi zvykù
NEBO POKLADNA)
Prodejce -aAktivnì oslovovat zákazníky spoluobèanù dle zadaných kritérií. Práce spolupráci na dobu neurèitou- pracovní
na prodejnì - Naslouchat jejim potøebám s elektronickými dotazníky na notebooku. dobu 10 - 15 hodin týdnì- odmìna: 80 360 Kè za dotazník. .Pokud Vás naše
Požadujeme- schopnost práce na
- Prodávat jim elektro zboží - Doplòovat
nabídka zaujala zasílejte své CV na
notebooku – podmínkou - výborné
nové a doprodané zboží - Tisknout
cenovky - Peèovat o èistotu vystavených komunikativní a vyjadøovací schopnosti- jana.tomesova@median.cz a do
pøedmìtu uvádìjte: Tazatel.
výrobkù - Kontrolovat ceny u konkurence slušné vystupování- spolehlivost a
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
flexibilitu, ochotu cestovat do 30 km od
Skladník/skladnice, zamìstnanec
Národních hrdinù 73, 19012 Praha - Dolní
místa bydlištì (proplácení jízdného)/zamìstnankynì reklamací -vyøizovat
Poèernice,
úèast na školení pod vedením našeho
reklamace , tzn. komunikovat se
servisama a zákazníkama - Obèas zboží i odborného pracovníka v Praze nebo
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ
Brnì- práce je vhodná pro osoby starší
poèítat
MOBILITY - http://ec.europa.eu/eures
18
let.
Nabízíme:nástup
možný
ihnedPokladní - markovat na pokladnì
Volná pracovní místa v 31 evropských
zemích... údaje o životì a práci
spolupráci na dobu neurèitou- pracovní
(tzn.pracovat s hotovostí a platebními
v zahranièí...a spousta dalších informací
dobu 10 - 15 hodin týdnì- odmìna: 80 kartami), - Komunikovat se zákazníky
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
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BRIGÁDY V JIHOÈESKÉM KRAJI
Nabídka brigád na Jindøichohradecku, Písecku a Strakonicku.
Externí spolupráce.
27.záøí 2013 - TA-39-13
XIII.roèník

JINDØICHOHRADECKO
JINDØICHÙV HRADEC - KOMPARS
Naše agentura pøipravuje natáèení
historického velkofilmu Hebamme v
Jindøichovì Hradci a okolí. Nabízíme
Vám brigádu v podobì komparzních a
epizodních rolí, honoráø se pohybuje
mezi 900 - 1000 Kè/den plus presèasy.
Hledáme komparzisty od kojencù až po
dùchodce, rozmezí 0 - 85 let .Dále
hledáme tìhotné ženy do 7-ho mìsíce
tìhotenství a KOJENCE. U kojencù je
honoráø cca 3000-5000 Kè/4 hodiny.
Jedná se o tzv. dobové natáèení (18.19.století) je dùležité, aby váš vzhled
odpovídal této dobì (ženy: nemelírované
vlasy,žádné moderní støihy muži: delší
vlasy,nevystøíhané strany,žádné
obarvení,zarostlejší,pokud možno na
natáèení mít 7-14ti denní vous). V pøípadì
zájmu o natáèení se prosím zaregistrujte
na stránkách
www.cckodesova.cz/register a vyberte
místo natáèeni Jindøichùv Hradec èi
Praha nebo nás kontaktujte na email a
dostanete automatickou odpovìï s
instrukcemi.
Zadavatel Cinema Casting s.r.o., Martin
Urban, casting@cckodesova.cz

PÍSECKO
MILEVSKO - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM
Nìmecká spoleènost IWD market
research GmbH hledá pro medzinárodnú
spoleènost komunikativních a
sympatických tazatelù. Jde jednodenní
zákaznický prùzkum o spokojenosti
zákazníku, pracovní doba je 10 hodin.
Vhodný uchazeè má od 18 do 40 let a má
rád práci s lidmi. Dále oèekáváme
spolehlivost, pøesnost, komunikativnost
a odpovìdnost. Upravený vzhled a dobrá
výslovnost jsou dalšími pøedpoklady pro
tuto práci. Zkušenosti s prací tazatele
nebo s propagací nejsou vyžadovány,
jsou však výhodou. CO VÁM NABÍZÍME
Za odvedenou práci pøísluší tazatele
odmìna 40 € v èistém. V pøípadì zájmu
nám prosím zašlete životopis s uvedením
místa výkonu. Vybraných uchazeèù
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com

STRAKONICKO
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

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

STRAKONICKO
STRAKONICE - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM
Nìmecká spoleènost IWD market
research GmbH hledá pro medzinárodnú
spoleènost komunikativních a
sympatických tazatelù. Jde jednodenní
zákaznický prùzkum o spokojenosti
zákazníku, pracovní doba je 10 hodin.
Vhodný uchazeè má od 18 do 40 let a má
rád práci s lidmi. Dále oèekáváme
spolehlivost, pøesnost, komunikativnost
a odpovìdnost. Upravený vzhled a dobrá
výslovnost jsou dalšími pøedpoklady pro
tuto práci. Zkušenosti s prací tazatele
nebo s propagací nejsou vyžadovány,
jsou však výhodou. CO VÁM NABÍZÍME
Za odvedenou práci pøísluší tazatele
odmìna 40 € v èistém. V pøípadì zájmu
nám prosím zašlete životopis s uvedením
místa výkonu. Vybraných uchazeèù
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
VÝVOJ MOBILNÍCH APLIKACÍ
Hledáme studenty, kteøí mají zájem o
vývoj aplikací pro platformy Android a
iOS. Požadujeme - Znalost
programovacího jazyku Java nebo
Objective-C - Orientaci u nativního
prostøedí platforem - Zkušenost s API facebook, G+ a twitter.
Zadavatel Pables, Jakub Musil
ajmusil@seznam.cz
TAZATEL
Marketingová spoleènost Data Servis informace s.r.o. hledá TAZATELE pro
vyplòování dotazníkù v gastronomických
provozovnách pro všechny regiony ÈR.
Práce je vhodná pro zájemce starší 21 let.
Délka vyplnìní 1 dotazníku je cca 50
minut, základní odmìna za dotazník je
160 Kè. V pøípadì Vašeho zájmu prosím
vyplòte KARTU TAZATELE, kterou
naleznete na tomto odkaze:
http://www.data-servis.eu/cs/tazatelceska-republika.html. Následnì Vás
budeme kontaktovat emailem ohlednì
bližších informací o naši firmì a práci
tazatele na projektu. Podmínkou pro
navázání spolupráce je úèast na školení,
které probìhne v krajských mìstech ve
dnech 11. a 12. 10. 2013. Pøesný termín a
místo Vám sdìlíme dodateènì, podle
poètu zájemcù. Pokud bude Vaše práce v
projektu úspìšná, nabídneme Vám
spolupráci i v dalším období.
Zadavatel Data Servis - informace s.r.o.
Alena Ivanková, 596 617 684
ZDRAVOTNÍK NA ŠKOLU V PØÍRODÌ
Aktuálnì hledáme zdravotníka na týdenní
školu v pøírodì v okrese Plzeò-sever,
obci Žihle. Podmínkou pro pøijetí je

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
dostateèná a doložitelná kvalifikace pro
výkon funkce zdravotníka - vìk. min 21
let - zkušenosti z táborù nebo škol v
pøírodì podmínkou. Nabízíme - zajímavé
finanèní ohodnocení - mzdu vyplácenou
ihned po ukonèení pobytu - bezplatné
ubytování a stravování - zajištìní a
vybavení ošetøovny - práci v mladém a
zkušeném kolektivu - možnost úèastnit
se dalších našich pobytù. Délka
pracovního pomìru od 4.10.2013 do
12.10.2013Na odpovìdi bez životopisu,
informací o dosavadní praxi zdravotníka
a aktuální fotografie NEBUDEME
REAGOVAT.
Zadavatel C.A.P., Michal Izakoviè
martin.konopasek@pastelka-agentura.cz
HLEDÁME EXTERNÍHO
PROGRAMÁTORA /ADMINISTRÁTORA
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.
Požadujeme samostatnost a ovládání
výše uvedených aplikací. Bezúhonnost,
serióznost a naprostou diskrétnost.
Nabízíme: Externí spolupráci, èasovou
flexibilitu…. Vhodné i pro zkušené
studenty.
Zadavatel Leoš Tichý - Progress Trade
Leoš Tichý, 420608634463
tichy@progresstrade.cz
MALÍØSKÉ PRÁCE V REKREAÈNÍM
STØEDISKU
Hledáme brigádníky na malíøské a
lakýrnické práce do rekreaèního
støediska u Pøíbrami. Nabízíme ubytování
pøímo v areálu zdarma, odmìnu 60 Kè na
hodinu. Nástup nutný ihned. Podmínkou
zahájení spolupráce je osobní návštìva v
pražské kanceláøi za úèelem podepsání
dohody o provedení práce.
Zadavatel Michal Pìè, Zorka Houšková
zorka.houskova@starline.cz
SBÌR JABLEK
Sbírání jablek ve dvojicích z nízkých
stromù i padaných. Termín: 1. 10. 2013 –
31. 10. 2013, ideální je odpracovat celý
termín, minimálnì si brigádníci mohou
zapsat jeden týden. Místo brígády
Tìšetice. Bezplatné ubytování pro
zájemce zajištìno na ubytovnì.
Zadavatel Plášil Martin, 541 262 626
http://mail.sodat.cz.

Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží
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BRIGÁDY V ZAHRANIÈÍ
Nabídka krátkodobých pracovních pøíležitostí - sezonní práce v Rakousku, ve Velké Británii.
27.záøí 2013 - TA-39-13
XIII.roèník

RAKOUSKO
SEZÓNNÍ PRÁCE - DISCJOCKEY.
Art & Relax Hotel Bergwelt, 6456
Obergurgl, Österreich, Kressbrunnenweg
9. Ötztal -Tirol.
Discjokey se zkušenostmi pro bar Apres
Ski v Söldenu 2 až 3 krát týdnì - bez
ubytování. Plat: 1205 € brutto.
Zadavatel Anita Maurer Tel: 05256 6274 EMail: a.maurer@hotelbergwelt.com
www.hotelbergwelt.com
SEZÓNNÍ PRÁCE - KINDERMÄDCHEN.
Hotel Andante 6452 Sölden , Rakousko
Hochsöldenstraße 3, Ötztal -Tirol.
Plat: 2018 € brutto . Zajímavá a
odpovìdná práce v zavedené týmu.
Zdarma ubytování a strava. Ubytování v
jednolùžkových a dvoulùžkových
pokojích. Zkušenost: ménì než 1 rok.
Zadavatel Erwin Fender Haselberger Tel:
0043 (0) 5254/2221 E-mail:
info@schoeneaussicht.at
www.schoeneaussicht.at
SEZÓNNÍ PRÁCE - KINDERMÄDCHEN.
Kringsalm, Seekarstraße 27, Obertauern
(Salzburg).
Pokud rádi pracujete s dìtmi, které chtìjí
lyžovat, mluvíte plynnì nìmecky a
anglicky a ideálnì i dalšími jazyky,
poèítaèové dovednosti jsou up-to-date,
komunikaèní dovednosti a elegantní
vzhled... Zkušenost 1-2 roky. Plat:
1300,00 € netto.
Zadavatel Christiane Perner Krings Tel:
+436645252812 E-mail: christiane.krings @
aon.at www.kringsalm.at.
SEZÓNNÍ PRÁCE - KINDERANIMATION.
Hotel Steiner, Römerstraße 45, 5562
Obertauern, Österreich, Obertauern
(Salzburg).
Pestrá a nároèná práce v dynamickém
týmu. Ukonèené vzdìlání jako uèitelka v
mateøské škole èi zkušenost v péèi o dìti
/ dìtské zábavy. Plat: 1360 € brutto.
Zadavatel Andrea Steiner Tel: 06456 7306
E-Mail: a.steiner@hotel-steiner.at
www.hotel-steiner.at.
SEZÓNNÍ PRÁCE - ANIMATEURIN.
Feriendörfer Kirchleitn Verwaltung
9546 Bad Kleinkirchheim, Österreich
St. Oswald-Rosennockstraße 13.
Hledáte novou výzvu a rádi
dobrodružství v pøírodì? Retour a la
nature ... zpìt do pøírody... Plat: 1338 €
brutto.
Zadavatel Michaela Lercher Tel: 0043 (0)
4240/8244 Fax: 0043 (0) 4240/8244 72 Email: team@kirchleitn.com
www.kirchleitn.com
Více informací www.hogastjob.com
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 o.s., Farského 887, 390 02 Tábor,
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PRÁCE VE SKLADECH Liverpool,
Reading,
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 1500
EUR/mesiac.
Nový sklad v meste Reading, okolie
Londýna - pikovanie (nakladanie tovaru
do klietok), - AMC, LLOP, - mzda
L6.31 - L10.74.
Sklad B&M v meste Liverpool skúsenosti s prácou na LLOP vítané,
- sklad sa nachádza pri letisku Liverpool
- nový kontrakt - pikovanie-nakladanie
domácich potrieb (napr. knihy, obleèenie,
riad, hraèky, kozmetika), teplý sklad systém nakladania: pod¾a objednávky na
papieri sa lepia nálepky na objednaný
tovar (krabice) - mzda - prvé 4 týždne:
L6.31/hod., po 4 týždòoch sa prechádza
na bonusový systém odmeòovania:
- L6.50/hod./pri 135 ks,, L7.00/hod./pri 150
ks. Anglický jazyk C - mierne pokroèilý.
Zadavatel Stirling, spol. s r.o., Jarková 61,
083 01 Sabinov, Ing. Mgr. art Marek Matija
Tel.: 0911 477 912, stirlingjobs@gmail.com
http://www.stirlingjobs.eu.
PRACOVNÍK V SKLADOCH, SHEFFIELD
Ponúkaný plat (brutto): 1000 - 1400
GBP/mesiac. Balenie obleèenia a
realizácia internetových objednávok vyzdvihnutie urèeného tovaru a jeho
expedícia - práca s ruèným skenerom a
práca s PC (vkladanie dát) - manipulácia
s tovarom (od 2-25 kg) - vykladanie a
nakladanie vozíkov - etiketovanie pracuje sa priemerne 40 hodín/týždenne
a viac (možné nadèasy). Jazykové
znalosti: Anglický jazyk - mierne
pokroèilý.
Zadavatel The Best Connection Group Ltd,
Arcade Balcony, WS1 1PQ
Ve¾ká Británia, Veronika Mišejová
Tel.: 0044/7920549573, E-mail:
veronika.misejova@thebestconnection.co.u
k, http://www.thebestconnection.co.uk
SKLADNÍK - práca v novom, najväèšom
potravinárskom distribuènom sklade.
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 2000
GBP/mesiac.
Práca v teplom sklade, vhodná pre
mužov aj ženy alebo páry, príprava
tovaru pod¾a objednávok - picking potraviny, drogéria, strava pre zvieratá.
Práca je fyzicky nároèná , výška mzdy je
podložená výkonom. Vyššie mzdy sú po
dosiahnutí požadovanej normy. Práca v
sklade zahàòa opakované úkony a
manipuláciu s krabicami /nakladanie
tovaru do klietok. Pracuje sa s
elektrickými vozíkmi LLOPT. Anglický
jazyk - mierne pokroèilý
Zadavatel ALEKO agency, s.r.o.
Levocska 4, 080 01 Presov, Eli Kravcova
Tel.: 0907515265, Fax: 051/489 30 22,
aleko@praca-info.sk, www.praca-info.sk

PRÁCA V HOTELOCH A V
REŠTAURÁCIÁCH - kuchár, èašník
/èašníèka, chyžná a iný hotelový
personál.
Potrebná znalos anglického jazyka.
Ponúkaný plat (brutto): 1200 - 1800
EUR/mesiac. Prostredníctvom programu
"Work Experience in UK" Vam ponúkame
možnos nadobudnutia pracovnej
skúsenosti v hoteloch a restauráciách na
území Ve¾kej Británie. Naši partneri
spolupracujú s približne 300 hotelmi a
reštauráciami prièom pracovné zaradenie
je najmä pre pozície: kuchári všetkých
kategórií: (headchef, sous chef, chef de
partie, commis chef èi pomocná sila do
kuchyne -kitchen porter), obsluha hostí:
èašník/èašníèka, upratovanie izieb:
chyžná, práca za barom- barman
/barmanka, všeobecný asistentvýpomoc na viacerých pozíciach a tiež (v
menšom poète poèas roka) aj pozície
recepèná/recepèný. Jedná sa o pracovný
program, pri ktorom máte možnos
obdrža certifikát o absolvovaní tohto
programu. Pri viacerých pozíciach
nástup možný ihneï a na dlhodobo.
Ubytovanie a strava pri väèšine
pracovných ponúk 30-50GBP/týždeò
priamo na hoteli, príp. v neïalekom staffhouse. Výhodou live-in ubytovania je tiež
fakt, že do práce nemusíte dochádza a
utráca tak ïa¾šie financie na dopravu.
V prípade záujmu nám prepošlite Váš
životopis v ANGLICKOM jazyku spolu s
Vašou fotografiou a referenciami z
predošlej práce. (pokia¾ ich máte sú
ve¾kou výhodou pri umiestnení).
Životopis Vás poprosím vyplni èo
najpodrobnejšie -nako¾ko Vašu zložku
preposielame priamo našim anglickým
partnerom ako Vašu "vizitku". Uvedené
náležitosti preposie¾ajte prosím na
jaroslav.durana@mobilecollege.sk.
Následne je potrebné dohodnú si s nami
osobný pohovor v našej kancelárií v
Žiline -pokia¾ by ste sa nemohli dostavi
osobne -je tiež možná alternatíva
pohovoru cez SKYPE, kde naše Skype
meno je "mobile.college". Staèí si
dohodnú telefonicky èas a následne
nám posla žiados o pridanie Vášho
Skype kontaktu.
Zadavatel MOBILE COLLEGE
Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, Jaroslav
Ïurana, Tel.: 0903199901,0944087044
http://www.mobilecollege.sk
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