INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ
*

informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí

BRIGÁDY V JIHOÈESKÉM KRAJI
Nabídka brigád na Táborsku, Èeskobudìjovicku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku. V ostatních okresech
Jihoèeského kraje pøi zpracování tìchto infolistù žádná aktuální nabídka nebyla prezentována.
30.srpna 2013 - TA-35-13
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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, 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/. V dalším období se pokusíme v
infolistech prezentovat i nìjakou tu zkušenost èi radu, která by pro vás mohla být pøínosná...tøeba...
Jak pracovat s tímto informaèním materiálem?
Pøedevším si podrobnì pøeètìte a vyhodnote nabídku. U každé nabídky je vždy uveden kontakt na
zadavatele. V pøípadì, že vás konkrétní nabídka zaujala, prostøednictvím uvedeného kontaktu se
obrate 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 /napøíklad hostesky, tazatelé.../. Opìt se vyplatí nebát se zeptat zadavatele, zda-li
pøedpokládá nabízenou aktivitu realizovat i v místì, které vám vyhovuje. Vùbec není vyjímkou, že si
potencionální zamìstnavatel zájemce zaøadí do svých adresáøù a následnì je pøímo oslovuje...
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!

TÁBORSKO
TÁBOR - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe budeme
kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com

ÈESKOBUDÌJOVICKO
LIŠOV - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE
Touto cestou hledám 4-5 lidí na manuální
práce v obci Lišov (Èeské Budìjovice).
Jedná se o odtržení lepených kobercù.
Pøípadné zájemce prosím o zaslání tel.
kontaktu, jména a adresy (pro doplnìní
do dohody...). Plat: 65 - 75 Kè/hodina.
Zadavatel P.Bajer, pavitexcb@centrum.cz.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe budeme

ÈESKOBUDÌJOVICKO
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com
TÝN NAD VLTAVOU - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe budeme
kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com.
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PRÁCE V
KARTONÁŽNÍ DÍLNÌ.
Jednoduchá manuální práce v kartonážní
dílnì, vhodné pro studentky sš/vš.
Brigáda probíhá pouze v pracovní dny od
6:30 do 15:00 . Pracovní odìv není
pøedepsaný. Práce vykonávaná obvykle
vstoje. Více informací na e-mail adrese:
schwab@schwab.cz.
Zadavatel Schwab spol. s r.o., Ing. Martin
Ledinský, Vráto 89, schwab@schwab.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - HOSTESKA
/PROMOTER
Charitativní akce Zemì živitelka 2013
Jsme obèanské sdružení Conamen, které
pomáhá rodinám s dìtmi po dìtské
mozkové obrnì. V rámci veøejné sbírky,
která je sválená magistrátem, sháníme
finance na rehabilitace, na léèebné
pobyty, na zdravotnické pomùcky apod,
které pojišovna neproplácí vùbec nebo
jen èásteènì. Hledáme šikovné lidièky, na
prezentaci OS Conamen a prodej
benefièních pøedmìtù. Akce se koná na

ÈESKOBUDÌJOVICKO
výstavišti Èeské Budìjovice od 30.8. - 3.9.
od 9h - 19.00h. Nástup ihned. Prosím
volejte na telefon 722 945 040. Více
informací o našem sdružení naleznete na
www.conamen.cz
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek
Vršovická 60, 11000 Praha 10 - Vršovice,
722 945 040
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PRACOVNÍK DO
ZAHRADNICKÉ FIRMY
Pracovní náplò: výsadba stromù a
keøù,obsluha sekacích strojù,rozvážení
materiálu po zahradì (zemina,kùra,štìrk)
Požadavky: èasová flexibilita,
spolehlivost,zodpovìdnost,bezúhonost,p
racovitost,velká fyzická zdatnost,
technická zdatnost,øidièský prùkaz
skupiny B,zkušenosti v oboru výhodou.
Plat: 80Kè/h (možnost odmìn). V pøípadì
zájmu posílejte životopis na email:
zahradyjuzova@seznam.cz
Zadavatel Daniela Jùzová
zahradyjuzova@seznam.cz

JINDØICHOHRADECKO
JINDØICHÙV HRADEC - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe budeme
kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com

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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informaèní nabídka zadavatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí

BRIGÁDY V JIHOÈESKÉM KRAJI A ZAHRANIÈÍ
Nabídka brigád na Písecku, Prachaticku a Strakonicku. Nabídka externí spolupráce.
Nabídka brigád v Holandsku a Nìmecku.
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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

PÍSECKO

STRAKONICKO

HOLANDSKO

MILEVSKO - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com.
PÍSEK - Provozní technik
Spoleènost Czech facility a.s., zabývající
se správou budov, pøijme do svého
kolektivu pracovníka na pozici Provozní
technik. Náplò práce: zajištìní
technického provozu objektu, prùbìžná
kontrola technologického zaøízení bìhem
smìny, elektrikáøské práce, správa a
zajištìní provozu technologií, bìžné
údržbáøské práce a opravy, havarijní
pohotovost, Požadujeme:
elektrotechnické vzdìlání - vyhláška 50
§6, odborná znalost technologického
zaøízení budov (MaR, VZT, kotelny, EPS,
EZS, Chladicí vìže), zkušenosti s
údržbou objektù, manuální zruènost
øidièský prùkaz sk. B, pozitivní a aktivní
pøístup k práci, zodpovìdnost. Nabízíme:
zázemí stabilní spoleènosti, možnost
dlouhodobé spolupráce, práce na
dohodu o provedení práce, mzdové
ohodnocení 165,-Kè/hod. nástup IHNED.
V pøípadì zájmu zašlete životopis na email: personalni@cfcz.cz a do pøedmìtu
uveïte: PROVOZNÍ TECHNIK - Písek,
Zadavatel Czech facility a.s., Ing. Katarína
Kvasnièková, Vinohradská 2828/151, 13000
Praha - Žižkov,

STRAKONICE - TAZATEL/KA MARKETINGOVÝ PRÙZKUM.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o
spokojenosti zákazníku, pracovní doba je
10 hodin. CO OD VÁS OÈEKÁVÁME
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. Vybrané uchazeèe
budeme kontaktovat.
Zadavatel Petra Krettová, +421944611648
krettova.iwd.sk@gmail.com
NIŠOVICE U VOLYNÌ - BRIGÁDA
Pro našeho klienta, spoleènost zabývající
se výrobou technického nábytku,
hledáme brigádníky . Práce je vhodná
pøedevším pro muže. Místo výkonu
brigády: Nišovice u Volynì. Délka
brigády : od 2.9.2013 na cca 14 dní možnost i prodloužení. 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, Žižkova tøída 182, 39701 Písek

BALIÈ
Práce pro absolventy škol bez nutnosti
jazykové vybavenosti . Balení parfémù,
tøídìní do krabic, požadujeme
motivovanost a komunikativní znalost
anglického nebo nìmeckého jazyka.
Práce je velmi vhodná pøedevším pro
absolventy. Nabízený plat (hrubého): 6.00
- 8.53 EUR/hodina. podle vìkového
rozhraní, podle zaøazení. Termín nástupu:
09.09.2013 a posléze každý následující
týden.
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.
MÄSIARI - VYKOSOVAÈI BRAVÈOVINY
NA PÁSE.
Výborné podmienky + ubytovanie zdarma.
Vuèný list/maturita z odboru mäsiar je
výhodou - potrebné sú skúsenosti s
vykosovaním bravèového mäsa
- skúsenosti s vykosovaním na
linke/páse sú výhodou - výhodou je aj
prax za zahranièia - nie je však
podmienkou - po príchode do Holandska
budete absolvova test zruènosti
(vykostenie br. stehna alebo pliecka na
èas) èi danú prácu ovládate - - pracuje sa
v tempe - na pásovej linke. PONÚKANÝ
PLAT (BRUTTO): od 1200 - do 1600 Eur v
èistom + nadèasy.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trencin, Bc.
Martina Kazárová, Tel.: 00421 32 7440174
E-mail: martina@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk

PRACHATICKO
VIMPERK - DOPLÒOVÁNÍ ZBOŽÍ
Hledáme schopného èlovìka na
doplòování zboží na Tesco ve Vimperku.
Odmìna Plat: 70 - 80 Kè/hodina.
Zadavatel Advenio s.r.o., Fialková Jana
fialkova@advenio.eu

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
VIETNAMSKY MLUVÍCÍ ASISTENT
Cestovní agentura hledá 2 brigádníky
(nejlépe rodilé mluvèí) jako support
obchodního zástupce se zamìøením na
vietnamskou klientelu. Požadujeme
komunikativnost, pøíjemné vystupování,
schopnost prezentace. Nabízíme
pracovní dobu dle dohody se zajímavým
finanèním ohodnocením.
Zadavatel Callnet s.r.o., Pavel Adamec
pavel.adamec@centrum.cz
GRAFIK(ÈKA) SE ZNALOSTMI PRO TISK
A WEB
Zhotovení grafiky, zvláštì designu logo,
vizitka, leták (se znalostí zhotovení
podkladù pro tisk), vzhled webu (ze
znalostí zpracování a uložení v psd ve
vrstvách). Zašlete na mail kontaktní
údaje vèetnì ukázky vlastní práce.
Zadavatel ART Production plus s.r.o.
Petr Novotný, artproductionp@seznam.cz
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

NÌMECKO
BRIGÁDA - VÝŠKOVÉ PRÁCE.
Demontáž potrubí a vzduchotechniky v
cca 4m výšce. Odmìna Plat: 10 €/hodina.
Zadavatel Milan Burkoò - výškové práce
605 822 877, milanburkon@seznam.cz
PEÈOVATELKA
Do rodiny Knust- manzele, muz
samostatny, mobilni, pomaha, zena skoro
lezici, vozickarka, deprese, rocnik 1930
sila ma byt s kuchynkou, velmi mili lide,
plat 1500,-€, pomoc, hygiena, domacnost,
zastup-prijezd 25.9.- odjezd 27.10. Nutná
znalost nìmèiny. 1500,-EUR/mìs.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana
Provazníková, Praha, 296 572 225
info@aupair-jana.cz
ØEZNÍK PRO RODINNÉ ØEZNICTVÍ
Pro rodinné øeznictví jen 30 km jižnì od
Mnichova hledáme zkušenìjšího øezníka.
Nástup možný ihned. Ubytování zajištìno.
Nìmèina nutností.
Zadavatel Bartlett Recruitment s.r.o.
Jugoslavska 11, I.P.Pavlova, 120 00 Praha 2,
http://www.bartlett.cz, Hruška Petr.
Tel.: +420608769029
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BRIGÁDY V ZAHRANIÈÍ
Nabídka brigád v Nìmecku, Rakousku, Øecku, Španìlsku a ve Velké Británii.
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MALTA
NÌMECKO
TÁBORSKO

RAKOUSKO
RAKOUSKO
MALTA
TÁBORSKO

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM "THE JOB OF
MY LIFE".
Program The job of my life otvára dvere
zahranièným záujemcom o nemecký typ
štúdia „duale betriebliche
Berufsausbildung“. Èo je to „duale
betriebliche Berufsausbildung“?
- jedná sa o nemeckú formu trojroèného
stredoškolského štúdia ukonèeného
výuèným listom - pozostáva z výuèby v
škole a z praxe vo firme - až 70%
mladých ¾udí v Nemecku absolvuje tento
typ štúdia. Aktuálne študijné odbory:
Koch/-in - Restaurantfachmann/-frau
Hotelfachmann/-frau - Hauswirtschafter/in - Konditor/in - Bäcker/in - Friseur/in
Možné aj neskoršie nástupy do školy.
Najbližší Casting Day: Rostock,
07.10.2013. Program poskytuje
štipendium na ubytovanie, stravu,
dopravu a jazykový kurz - poèas školskej
praxe zároveò zarábaš, nako¾ko ti firma
odpracované hodiny zaplatí. Po
úspešnom ukonèení štúdia a firma, v
ktorej si praxoval/a zamestná na trvalý
pracovný pomer - bez poplatkov. Tvoj
profil: - 18 - 35 rokov - znalos
nemeckého jazyka min. na úrovni A2
- ukonèené stredoškolské vzdelanie s
dobrými výsledkami - chu študova,
pracova a ži v zahranièí - seriózny
záujem o štúdium a prácu v zahranièí.
Zadavatel Personálna agentúra LABORA
Kollárova 88, 03601 Martin, Mgr. Lucia
Hýrošová, Tel.: 0904 967 670, E-mail:
info@labora.sk, http://www.labora.sk
LEHRER FÜR KINDERGARTEN IN
DEUTSCHLAND / VYCHOVÁVATE¼KA
PRE ŠKÔLKU
Arbeitsinhalt, Befugnisse und
Verantwortlichkeiten - Pädagogische
Begleitung und Förderung von Kindern
im Alter zwischen sechs Monaten und
drei Jahren oder zwischen drei und
sechs Jahren - Organisation des
Tagesablaufes in der
Kindertageseinrichtung - Durchführung
und Betreuung von Kleinprojekten
- Teilnahme an Teambesprechungen und
pädagogischen Tagen - Mitwirkung bei
der Durchführung von Elternabenden
und Festen - Teilnahme an
Entwicklungsgesprächen - Mitgestaltung
und Pflege der Räumlichkeiten. Wohnung
wird zur Verfügung gestellt. Einsatzort:
Deutschlandweit nach Wunsch (z.B.
München, Nürnberg, Mainz, Stuttgart,
Frankfurt, u.v.m.).
Zadavatel KABA - Dipl.-Jurist Andrej Tymko,
Feldmochinger Str. 217, 80995 München,
Telefonnummer: 004917647021872
http://www.eupersonaldienste.de

OPATROVATE¼KY A ZDRAVOTNÉ
SESTRY.
Ponúkame pracovnú príležitos
opatrovate¾kám a zdravotným sestrám,
ktoré by mali záujem sa stara o seniorov
vo Viedni a okolí. Pracovný èas je
flexibilný prièom dva týždne strávite u
pacienta a následne dva týždne máte
vo¾no. Podmienky - Aktívna nemèina
- Opatrovate¾ský kurz alebo vysvedèenie
zo zdravotnej školy + skúsenosti s
opatrovaním. Ubytovanie a stravovanie u
pacientov zadarmo - od 50,00 € (1250 Kè)
za deò - v závislosti od Vášho vzdelania a
opatrovate¾ského stupòa pacienta
- Cestovné náklady do 80,00 € (2000 Kè)
obojsmerne - Príspevok na poistenie od
158€ (3950 Kè) do 180€ (4500Kè).
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk aktívne. PRACOVNÉ POHOVORY sa
uskutoènia 10.09.2013 v Brne.
Zadavatel BestCare, s.r.o., Panská 15,
811 01 Bratislava, E-mail: info@bestcaresro.sk, Mob.: 00421 918 395 113
http://best-care.at

VELKÁ
BRITÁNIE
MALTA
TÁBORSKO

PEÈOVATELKA V LONDÝNÌ.
Hledáme milou peèovatelku do 50 let,
která by se ujala 84- leté aktivní paní z
Londýna, 40-50 hodin týdnì za 150 Liber.
Ubytování s rodinou. Vaše CV v aj, foto a
motivaèní dopis, ev. reference v aj
zasílejte na melanie@melanie.cz.
Zadavatel Melanie Person s.r.o.
Miroslava Malaníková
melanie@melanie.cz.
PÁR do anglické rodiny IHNED NA ROK.
Rodina bydlí nedaleko Norfolku
Otec - manager, matka v domácnosti
dìti 6 a 4 roky, 2 psi. Hledají PÁR sehraný v životì i v práci, øidièe, dobrá
angliètina na výpomoc kolem domu a
zahrady. nástup IHNED na ROK
Registrace - www.kesagency.com - sekce
registrace.
Zadavatel KES AGENCY,
www.kesagency.com, 775 213 911
info@kesagency.com
PRACOVNÍK V SKLADOCH M&S.
Náplò práce, právomoci a zodpovednosti
- balenie obleèenia a realizácia
internetových objednávok predajní M&S
ØECKO
MALTA
TÁBORSKO
- vyzdvihnutie urèeného tovaru a jeho
PRÙVODCE NA TURISTICKÉ LODI na
expedícia - práca s ruèným skenerom a
ostrovì Zakynthos.
práca s PC (vkladanie dát) - manipulácia
Hledáme pracovníka pro práci prùvodce s tovarom (od 2-25 kg) - vykladanie a
na loï na krátké výlety na želvy Caretta
nakladanie vozíkov - etiketovanie
Caretta na ostrovì Zakynthos na celý
- pracuje sa priemerne 40 hodín/týždenne
mìsíc záøí 2013. Nástup od
a viac (možné nadèasy). Miesto práce:
1.9.2013.Požadujeme perfektní znalost
Stoke on Trent, ST4 4DG, ponúkaný plat
ruského a anglického jazyka. Práce
(brutto): 1000 - 1400 GBP/mesiac.
obnáší : organizaci autobusù a výklad na Jazykové znalosti: Anglický jazyk lodi v anglickém, èeském a ruském
mierne pokroèilý.
jazyce. Nabízíme : letenku Zak-Praha a
Zadavatel The Best Connection Group Ltd,
zpìt,400 euro a ubytování + stravu. Váš
Arcade Balcony, WS1 1PQ
STRUÈNÝ životopis v ANGLIÈTINÌ s
Ve¾ká Británia, Veronika Mišejová
popisem jazykových znalostí prosím
Tel.: 0044/7920549573, E-mail:
zasílejte na : alenaraunerova@seznam.cz. veronika.misejova@thebestconnection.co.u
Zadavatel Alena Raunerová
k, http://www.thebestconnection.co.uk/
alenaraunerova@seznam.cz
SKLADNÍK
Práca prebieha v distribuènom sklade s
MALTA
ŠPANÌLSKO
TÁBORSKO
rozlièným tovarom. Jedná sa o picking a
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A
packing, ktorý je zameraný na veci typu:
MLÁDEŽ
obleèenie, domáci tovar, príp. elektronika.
Lanzarote, Costa Teguise, apartmánový
Práca spoèíva v príprave tovaru hotel. Pozice: servírka v restauraci (1
vykladanie a nakladanie tovaru z pozícií a
sleèna). Nabízíme: kapesné 300 eur/mìs., následne umiestnenie nákladu na
ubytování a stravování. 40 hodin/týdnì.
dispeèing, kde bude exportovaný do sietí
Požadujeme: vìk 18-30 let, AJ. Nástup:
obchodov po celom UK. Práca môže by
zaèátek záøí. Délka: 2-6 mìsícù.
aj na iných oddeleniach v rámci
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra
distribuèného centra. Práca je na zmeny,
Vorobyová, Praha, 774 074 113
ktoré je možné strieda, len treba by
info@swsgroup.cz.
flexibilný a by ochotný pracova a
prispôsobova sa nadèasom. Pracuje sa
6 dní v týždni, z èoho vyplýva aj pekná
suma zárobku.
Zadavatel EUNICA, s. r. o., Mariánske
námestie 31, 010 01 Žilina, ¼ubomír Hálka
Tel.:0948225006, linda.gracova@eunica.sk
http://www.eunicajobs.sk

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

