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Informaèní centrum pro mládež Tábor, obèanské sdružení, se dlouhodobì snaží v rámci svých 
možností a daných podmínek reagovat na potøeby a požadavky mladých lidí, 

EUROPEAN ON LINE JOB DAYS 2013 - v pøíštím týdnu probìhne další akce podzimní èásti 
virtuálních Evropských dnù pracovních pøíležitostí v roce 2013. 

napøíklad i 
prostøednictvím informaèních nabídek poskytovatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí /brigád/.... 
A tøeba i s krátkými info o aktualitách trhu práce, napøíklad... 

...když nevíš? Zeptej se!  

10. øíjna 2013 Nizozemsko: NORDIC WORKING VII, pouze on-line. Zájemci mají možnost setkat 
se s podniky a obcemi, „zachatovat“ si s poradci EURES o životì a práci ve Švédsku, Norsku, 
Dánsku, na Islandu èi ve Finsku... Více informací na www.europeanjobdays.eu.
SOCIÁLNÍ PROJEKT PROFESNÍ MOBILITY - PRVNÍ PRÁCE V ZAHRANIÈÍ.
Našel jsi si volné pracovní místo alespoò na 4 mìsíce v zahranièí? Máš již uzavøenou pracovní 
smlouvu nebo dopis o zámìru zamìstnavatele zamìstnat tì? Je to tvoje první pracovní zkušenosti v 
zahranièí? Díky projektu soukromé italské spoleènosti MCZ Group podpoøeného Evropskou službou 
zamìstnanosti EURES mùžeš získat grant 2.500 eur. Uzávìrka výzvy je dne 31.øíjna 2013.  
Více informací vèetnì pøihlášky a další požadované dokumentace na www.mcz.it. 

TÁBORSKO TÁBORSKO ÈESKOBUDÌJOVICKO
TÁBOR- PROMOTÉRKA 
FARMACEUTICKÝCH VÝROBKÙ 
Spoleènost Medical & Pharma Promotion 
hledá nové promotérky na prezentace 
farmaceutických výrobkù a 
dermokosmetiky v lékárnách. 
POŽADUJEME • zkušenosti s promo a 
pøímým oslovením zákazníka 
• zkušenosti s pøímým prodejem
• pøíjemné vystupování, komunikativnost, 
samostatnost, spolehlivost, 
zodpovìdnost a pozitivní myšlení
• možnost pracovat ve vybrané všední 
dny od øíjna • spolehlivost, 
zodpovìdnost a pozitivní myšlení • nebát 
se komunikovat s lidmi, mít 
pøesvìdèovací schopnosti • schopnost 
prezentovat jakýkoliv výrobek • mít 
obchodního ducha, "tah na bránu" • chu� 
získat nové zkušenosti, uèit se novým 
vìcem. NABÍZÍME • èistou zajímavou 
práci • spolupráce formou brigády 
(Dohoda o p.p.) nebo na ŽL • plat (90-100 
Kè/hod) + motivaèní bonusy. Své 
životopisy s podrobnými pracovními 
zkušenostmi a fotografii posílejte na 
uvedený email. Uvádìjte také, zda máte k 
dispozici automobil a vaše èasové 
možnosti (kolik dní v mìsíci mùžete 
pracovat). Do pøedmìtu mailu pište 
název brigády. Odpovíme pouze 
vybraným uchazeèùm, dìkujeme za 
pochopení.
Zadavatel Medical & Pharma Promotion
Kateøina Marušová, 774 799 126
katerina.marusova@mppromotion.cz
TÁBOR - PRODAVAÈKA
Prodej krájených zahranièních sýrù, 
spojených s ochutnávkou zákazníkùm, 
objednávky a pøejímky zboží, práce s 
pokladnou.
Zadavatel Marie Vinciková, Vincik Miloš
775 592 363, tabor@rajsyru.cz
TÁBOR - LEKTOR TANEÈNÍHO 
KROUŽKU
Naše spoleènost RYTMIK Dìtem o.p.s. 
hledá lektorky a lektory pro vedení 
zájmových kroužkù pro dìti z 
mateøských a základních škol. Aktuálnì 
nabízíme tyto kroužky:

- Taneèní a pohybový kroužek
- Zumba
Jedná se o dlouhodobou brigádu na celý 
školní rok zaèínající v øíjnu tohoto roku a 
konèící v kvìtnu roku následujícího. 
Lektor dochází pravidelnì jednou až 
tøikrát týdnì (dle domluvy) do sjednané 
mateøské èi základní školy a vìnuje se po 
celý rok stejné skupince dìtí. 
Požadujeme: - vìk nad 18 let - trestní 
bezúhonnost - spolehlivost - kladný 
vztah k dìtem, zkušenosti s výukou dìtí 
jsou vítány. Nabízíme: - zajímavou práci s 
dìtmi - potvrzení pedagogické praxe
- zaškolení a materiály k výuce - solidní a 
otevøené jednání. Mzda: 100 – 150 Kè/hod. 
V pøípadì zájmu posílejte krátké 
motivaèní dopisy vèetnì životopisù na 
email cb@rytmik-krouzky.cz. U jména 
prosím uvádìjte Vaše telefonní èíslo, 
termín pohovoru bude domlouván 
výhradnì telefonicky. 
Zadavatel Rytmik s.r.o., Barbora Stuhlová
28. øíjna 854/258, 70900 Ostrava - 
Mariánské Hory, 777 758 962
cb@rytmik-krouzky.cz, www.rytmik-
krouzky.cz
TÁBOR - INVENTURA HOBBY MARKETU 
HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA 
JEDNODENNÍ INVETURU DO HOBBYY 
MARKETU. Druh práce: denní inventura, 
práce se scannerem, èasové rozmezí: 
6:00-18:00 (popø. 20:00), dne: 15.10  
školení a pracovní pomùcky zajištìny
Požadujeme: manuální zruènost - dobrý 
zrak, - zkušenost s inventurou velkou 
výhodou - práce se scannerem
Nabízíme: 80,- KÈ/HOD. Možnost 
dlouhodobé spolupráce pro flexibilní 
pracovníky je možnost pracovat na 
inventuøe jak Táboøe (15.10.), tak v 
Èeských Budìjovicích (22.10)
V pøípadì zájmu zašlete životopis na 
email: tabor@indexnoslus.cz, 
nezapomeòte uvézt telefonní kontakt a 
název pozice, o kterou máte zájem.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o., 
tabor@indexnoslus.cz, 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE -  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.
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
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - HOSTESKA 
Hledáme sleènu – Hostesku na rozdávání 
letákù pro jednorázovou akci 
Mezinárodní výstava psù. Jedná se o 
nenároènou práci na cca 4-5 hodin dennì 
(sobota a nedìle). Požadujeme 
spolehlivost, dochvilnost, pøíjemné 
vystupování, praxe jako hosteska 
výhodou. Podmínkou je úèast na celé 
výstavì (2 dny). Kontaktovat budeme jen 
vybranou uchazeèku.Své CV spolu s 
aktuální fotografií zasílejte na email.
Zadavatel ANF CZ, s.r.o., p. Rusko
info@anf.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - LEKTOR 
KROUŽKU STREET DANCE
Lektor kroužku Street dance. Èas výuky: 
16.00 - 17.00 hod. Odmìna 100 Kè/hod.
Zadavatel M-tes, Lenka Balážová
U Výstavištì 1429, Èeské Budìjovice
385 310 201, info@m-tes.cz
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JINDØICHÙV HRADEC - 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.
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
BØILICE - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo. 
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková
602 412 127, ldusak@seznam.cz
CHLUM U TØEBONÌ - ROZNOS 
REKLAMNÍCH LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo. 
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková
602 412 127, ldusak@seznam.cz

JINDØICHOHRADECKO

otevøené jednání. Mzda: 100 – 150 Kè/hod. 
V pøípadì zájmu posílejte krátké 
motivaèní dopisy vèetnì životopisù na 
email cb@rytmik-krouzky.cz. U jména 
prosím uvádìjte Vaše telefonní èíslo, 
termín pohovoru bude domlouván 
výhradnì telefonicky. 
Zadavatel Rytmik s.r.o., Barbora Stuhlová
28. øíjna 854/258, 70900 Ostrava - 
Mariánské Hory, 777 758 962
cb@rytmik-krouzky.cz, www.rytmik-
krouzky.cz

- zaškolení a materiály k výuce - solidní a 
otevøené jednání. Mzda: 100 – 150 Kè/hod. 
V pøípadì zájmu posílejte krátké 
motivaèní dopisy vèetnì životopisù na 
email cb@rytmik-krouzky.cz. U jména 
prosím uvádìjte Vaše telefonní èíslo, 
termín pohovoru bude domlouván 
výhradnì telefonicky. 
Zadavatel Rytmik s.r.o., Barbora Stuhlová
28. øíjna 854/258, 70900 Ostrava - 
Mariánské Hory, 777 758 962
cb@rytmik-krouzky.cz, www.rytmik-
krouzky.cz

ÈESKOBUDÌJOVICKO ÈESKOBUDÌJOVICKO
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - DROBNÉ 
MANUÁLNÍ PRÁCE
Potøebuji zlikvidovat èást døevìné 
podlahy, vynosit a odvézt stavební su� z 
místnosti 5,56 x 2,5 m. Místnost se 
nachází ve zvýšeném pøízemí v Lipenské 
ulici v Èeských Budìjovicích. Je potøeba 
aby zájemce mìl i možnost odvozu suti. 
(pøívìsný vozík, dodávka, atd.) Nabídnìte 
požadovanou odmìnu za tuto èinnost.
Zadavatel Jindrich Zika, 
jazztrubka@centrum.cz
DOBRÁ VODA - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo. 
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková
602 412 127, ldusak@seznam.cz
TRHOVÉ SVINY - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo. 
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková
602 412 127, ldusak@seznam.cz
SRUBEC - ROZNOS REKLAMNÍCH 
LETÁKÙ
Hledáme distributora reklamních letákù.
Jedná se o roznos letákù do poštovních 
schránek 2x v týdnu. Je tøeba mít 
bydlištì na uvedeném území. Pro 
rychlejší komunikaci uvádìjte prosím 
svou adresu a telefonní èíslo. 
Zadavatel Michal Dušák, Kateøina Dušáková
602 412 127, ldusak@seznam.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - LEKTOR 
TANEÈNÍHO KROUŽKU
Naše spoleènost RYTMIK Dìtem o.p.s. 
hledá lektorky a lektory pro vedení 
zájmových kroužkù pro dìti z mateøských 
a základních škol. Aktuálnì nabízíme tyto 
kroužky:
- Taneèní a pohybový kroužek
- Zumba
Jedná se o dlouhodobou brigádu na celý 
školní rok zaèínající v øíjnu tohoto roku a 
konèící v kvìtnu roku následujícího. 
Lektor dochází pravidelnì jednou až 
tøikrát týdnì (dle domluvy) do sjednané 
mateøské èi základní školy a vìnuje se po 
celý rok stejné skupince dìtí. 
Požadujeme: - vìk nad 18 let - trestní 
bezúhonnost - spolehlivost - kladný 
vztah k dìtem, zkušenosti s výukou dìtí 
jsou vítány. Nabízíme: - zajímavou práci s 
dìtmi - potvrzení pedagogické praxe
- zaškolení a materiály k výuce - solidní a 

ÈESKOKRUMLOVSKO

ÈESKOKRUMLOVSKO

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.
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
ÈESKÝ KRUMLOV - LEKTOR 
TANEÈNÍHO KROUŽKU
Naše spoleènost RYTMIK Dìtem o.p.s. 
hledá lektorky a lektory pro vedení 
zájmových kroužkù pro dìti z 
mateøských a základních škol. Aktuálnì 
nabízíme tyto kroužky:
- Taneèní a pohybový kroužek
- Zumba
Jedná se o dlouhodobou brigádu na celý 
školní rok zaèínající v øíjnu tohoto roku a 
konèící v kvìtnu roku následujícího. 
Lektor dochází pravidelnì jednou až 
tøikrát týdnì (dle domluvy) do sjednané 
mateøské èi základní školy a vìnuje se po 
celý rok stejné skupince dìtí. 
Požadujeme: - vìk nad 18 let - trestní 
bezúhonnost - spolehlivost - kladný 
vztah k dìtem, zkušenosti s výukou dìtí 
jsou vítány. Nabízíme: - zajímavou práci s 
dìtmi - potvrzení pedagogické praxe
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PÍSECKO
PÍSEK - PROMOTÉRKA 
FARMACEUTICKÝCH VÝROBKÙ 
Spoleènost Medical & Pharma Promotion 
hledá nové promotérky na prezentace 
farmaceutických výrobkù a 
dermokosmetiky v lékárnách. 
POŽADUJEME • zkušenosti s promo a 
pøímým oslovením zákazníka 
• zkušenosti s pøímým prodejem
• pøíjemné vystupování, komunikativnost, 
samostatnost, spolehlivost, 
zodpovìdnost a pozitivní myšlení
• možnost pracovat ve vybrané všední 
dny od øíjna • spolehlivost, 
zodpovìdnost a pozitivní myšlení • nebát 
se komunikovat s lidmi, mít 
pøesvìdèovací schopnosti • schopnost 
prezentovat jakýkoliv výrobek • mít 
obchodního ducha, "tah na bránu" • chu� 
získat nové zkušenosti, uèit se novým 
vìcem. NABÍZÍME • èistou zajímavou 
práci • spolupráce formou brigády 
(Dohoda o p.p.) nebo na ŽL • plat (90-100 
Kè/hod) + motivaèní bonusy. Své 
životopisy s podrobnými pracovními 
zkušenostmi a fotografii posílejte na 
uvedený email. Uvádìjte také, zda máte k 
dispozici automobil a vaše èasové 
možnosti (kolik dní v mìsíci mùžete 
pracovat). Do pøedmìtu mailu pište 
název brigády. Odpovíme pouze 
vybraným uchazeèùm, dìkujeme za 
pochopení.
Zadavatel Medical & Pharma Promotion
Kateøina Marušová, 774 799 126
katerina.marusova@mppromotion.cz

PEÈOVATEL
50,-EUR/den+cestovné,Bavorsko. 
Pøijmeme nìmecky hovoøícího 
peèovatele se zkušenostmi s prací se 
seniory. Pán Hansjorg,roè. 1928,185 cm, 
75 kg.Parkinson.Pán je v dobré 
náladì,vtipný a milý.Není nutné noèní 
vstávání.Rollstuhl,inkontinenz.K 
dispozici vlastní pokoj,internet.Nutný 
øidièský prùkaz. Zájemci zašlete CV v 
nìmèinì,hlavnì profesní zkušenosti, 
èasové možnosti,foto+reference.Pouze 
seriozní zájemci!Podpora partnerské 
agentury v Nìmecku.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana 
Provazníková, 603 228 412
info@aupair-jana.cz
HLÍDÁNÍ DÌTÍ - STUTTGART
Jsme èeská rodina. Oba rodièe 
pracujeme a potøebujeme hlídání dìtí (2 
dìvèátka: 4 a 5 let) na 4-5 hodin dennì: 
ráno odvést dìti do školky, odpoledne 
vyzvednout ze školky. V pøípadì nemoci 
dìtí výpomoc i bìhem dne. Vaše 
nìmèina/angliètina staèí základní pro 
nutnou komunikaci ve školce a s okolím.
Nabízíme: 700 EUR mìsíènì, bydlení 
(pokoj a soc.zaøízení v našem domì), 
strava. Volné víkendy a volno, když jsou 
dìti ve školce. Nástup: 1. listopad 2013
V pøípadì zájmu prosím zašlete odpovìï 
(krátké pøedstavení, reference, proè vás 
tato nabídka zaujala) na níže uvedený 
email.
Zadavatel Petra Stuttgart
petrastuttgart@yahoo.com
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Hledáme pracovníky -  Bavorsko -  s 
komunikativní nìmèinou. Nabízené 
pozice: Pomocné práce ve skladu/ øidiè 
VZV. V prípade záujmu o inzerovanú 
pozíciu nám prosím zašlite Váš životopis 
na e-mail: dekra@dekra.sk. Po zaslaní 
Vášho životopisu Vám bude obratom 
doruèená automatická odpoveï o prijatí 
Vašej e-mailovej správy. 
Zadavatel DEKRA kvalifikace a poradenství 
s.r.o., Türkova 1001/9, 149 01 Praha 4,  239 
017 545, www.dekraslovakia.sk,

TLUMOÈENÍ Z POLSKÉHO JAZYKA
Hledám zájemce o jednodenní brigádu na 
tlumoèení z polského jazyka s 
technickou tématikou. Místo výkonu 
poblíž Wroclavi, doprava je zajištìna a 
hrazená námi. Jedná se cca o 4 hodiny 
tlumoèení + cesta. Návrat do ÈR tentýž 
den. Zajímavé finanèní ohodnocení, 
pøípadnì možnost další spolupráce.
Zájemce prosím o informace do emailu èi 
telefonu.
Zadavatel Tomáš Duda, 776 255 828
t.duda@seznam.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

NÌMECKO

ŠPANÌLSKO

ŠPANÌLSKO

ŠVÝCARSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY
Lanzarote, Playa Blanca, 4* hotely
Pozice: èíšník/servírka, pomocná síla v 
kuchyni, pokojská, animátorka.
Pracovní doba a plat: 300 eur/mìsíènì, 
40 hod./týdnì. Nabízíme: ubytování a 
stravování zdarma. Požadujeme: vìk 18-
30 let, znalost AJ.  Nástup: øíjen-listopad, 
délka pobytu: 3-6 mìsícù. Plat: 300 
eur/mìsíènì.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyova, Telefon 774074113, 
http://swsgroup.cz.

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY
Lanzarote, Puerto del Carmen
Pozice: èíšníce/servírky. Požadavky: 18-
25 let, znalost AJ, pas. Pracovní doba a 
plat: 400 eur/mìs, 40 hod/tydnì. Termín: 
od zaèátku øíjna nebo listopadu na 3-6 
mìs.

Lanzarote, Costa Teguise, apartmánový 
hotel. Pozice: 1 servírka, 1 èíšník 
Požadavky: 18-30 let, znalost AJ, pas
Pracovní doba a plat: 300 eur/mìs, 40 
hod/tydnì. Termín: od 25. øíjna na 3-6 
mìs.
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra 
Vorobyova, Telefon 774074113, 
http://swsgroup.cz.

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY

PRÁCE V GASTRONOMII 
Hladame hotelovy persnal do Svajciarska 
na zimnu sezonu 2013/2014 (vekova 
kategoria od 18 do 35 rokov)
Podmienky : znalost nemezkeho 
jazyka,(druhe jazyky vyhodou), prax v 
gastronomii. Nastup 5 .12 do cca 14.4.
V pripade zaujmu prosim poslite 
zivotopis v nemeckom jazyku s fotkou.
Zadavatel Miza, 
iza.balazova@proklientreality.sk
HLÍDÁNÍ DÌTÍ -  AU PAIR - CURYCH
Hledá se "nanny" do rodiny s pìti dìtmi 
ve Švýcarsku v centru Curychu. Práce 
Po-St. Nástup ihned. Bydlení vlastní. 
Dobrý plat. Ideální alespoò na rok. Pro 
více informací kontaktujte prosím pøímo 
samotnou rodinu, která píše:
Wir sind eine lebhafte Familie mit 5 
Kindern zwischen 13 und 2.5 Jahren und 
suchen per sofort ein Live-out Aupair/ 
eine Nanny / Hauswirtschafterin. Wir 
wohnen sehr zentral gelegen in Zürich 
und sind mit der öV gut erreichbar.
Die Arbeitstage sind Montag, Dienstag 
und Mittwoch von circa 7.30 Uhr bis 18 
Uhr. Morgens gehen die zwei Kleinsten in 
die Spielgruppe, in dieser Zeit kann in 
Ruhe die Haushaltarbeit erledigt werden.
Am Nachmittag haben die grösseren 
Kinder verschiedene Programme, sie 
machen die Wege alleine, kein Bringen 
und Holen. Wir suchen eine zuverlässige, 
kinderliebe Person, die Ruhe bewahrt, 
wenn es mal drunter und drüber geht. 
Grundkenntnisse in Deutsch sind 
Voraussetzung. Zeitgerechte Entlöhnung, 
der Ausbildung und dem Alter 
angemessen. Wir freuen uns über 
Zuschriften.
Zadavatel Tina Ulrich, +41764242412
ulriti@hotmail.com
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ROZNOS LETÁKOV BIRMINGHAMU
Pre nášho klienta h¾adáme mužov na 
roznos letákov a ¾ahkých reklamných 
predmetov. Roznáša sa pešo, cca 20 kg 
taška. Vašou úlohou bude roznies� 
denne min. 1200 letákov. Pracuje sa 5-6 
dní po 8 hodín, skúsení roznášaèi 
roznesú normu už za 5 hodín. 
Nízke vstupné náklady. Prvé dni poèas 
tréningu (max. týžden) je ubytovanie 
ZDARMA- práca v medzinárodnom tíme
- možnos� zlepši� si svoje jazykové 
znalosti - asistenèná linka poèas pobytu 
v Anglicku - pomoc so zakúpením 
letenky - doprava z letiska Birmingham 
zabezpeèená zamestnávate¾om ZDARMA
- pekné ubytovanie za výhodných 
podmienok - nájom 50 GBP/týždenne, 
strháva sa zo mzdy. Zamestnávate¾ 
zdarma rozváža ¾udí do lokality práce. 
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - 
základy alebo Ruský jazyk - základy.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenèín, Ing. 
Alexandra Èerná, Tel.: 00421 32 7440174
E-mail: job@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
SKLADNÍK/ÈKA V KATALÓGOVOM 
SKLADE s rozlièným tovarom - Burton 
upon Trent.
Èas� nákladov možné uhradi� až z 
výplaty. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): od 
6.31 GBP/hodina, od cca 7,50 Eur/hodinu
TERMÍN NÁSTUPU: 19.10.2013. 
Budete pracova� v distribuènom 
katalógovom sklade s rozlièným tovarom 
– obleèením, elektronikou, hraèkami, 
bižutériou, domácimi potrebami, 
nábytkom a pod. Výhodou tejto 
pracovnej ponuky je, že je zabezpeèená 
minimálne do MARCA 2014. Základné 
informácie o práci - pracuje sa 5 dní v 
týždni – 07.00-15.00 (prípadné zmeny), 
poèas sezóny sa pracuje aj 6, 7 dní v 
týždni (október, február) - možnos� 
pracova� najmä cez sviatky (ve¾a 
nadèasov) - jedná sa o dlhodobý kontrakt 
(potreba zotrva� minimálne do marca 
2014) - mzda od 6,31 GBP v hrubom/h (od 
cca 7,50 Eur) - ubytovanie si môžete 
zabezpeèi� sami alebo môžete využi� 
služby ubytovacieho agenta, s ktorým 
zamestnávate¾ spolupracuje
- môžeme Vám zabezpeèi� vyzdvihnutie z 
letiska - nutná znalos� anglického jazyka 
na dobrej úrovni - najbližšie letisko 
Birmingham. Príjemná pracovná 
atmosféra, teplý sklad - asistencia s 
vybavením ubytovania a dopravy do 
Anglicka ( pomoc so zakúpením letenky) 
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 ve Velké Británii. 

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

BRIGÁDY V  ZAHRANIÈÍ 
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PRÁCE V DISTRIBUÈNÍM SKLADU - 
Reading.
Hledáme muže, ženy, páry pro pøípravu 
zboží dle objednávek. Práce je fyzicky 
nároènìjší vzhledem k nutnosti dosažení 
požadované normy. Práce zahrnuje 
opakované úkony a manipulaci s 
krabicemi. Pracuje se s el. Vozíkem 
LLOPT, na který se nakládá zboží a 
odváží se na expedici ve skladu. Práce 
vyžaduje manipulaci s ruèním skenerem 
a práce s objednávkami prostøednictvím 
PC, který vyhodnotí množství, místo 
vyzvednutí zboží, následnì místo 
založení kompletní objednávky. Nástup: 9. 
10. 2013 (odlet). Náplò práce: -bìžná 
práce ve skladì, kontrola, práce s el. 
vozíkem -vyzvednutí urèeného zboží a 
expedice -práce s ruèním skenerem, 
práce na PC /vkládání dat/ -vykládání a 
nakládání vozíkù, manipulace se zbožím 
od 2 – 25 kg. -etiketování, kontrola 
skladu -práce na smìny, dle objednávek 
práce o víkendu a svátky. Požadujeme:
Komunikativní znalost angliètiny
Praxe ve skladu výhodou
Preciznost, spolehlivost, flexibilita
Ochota pracovat pøesèasy, dodržování 
požadované normy. Nabízíme:
Plat: norma od 8,66 - 10,72 GBP /h - 1.200 
– 1.600 GBP brutto mìsíènì
od 37,5 hodin/týdnì a více (možné 
pøesèasy). Ubytování - nájem týdnì: 77 
GBP vèetnì energie. Po pøíletu do Anglie 
hradíte èástku 177 GBP, která zahrnuje 
týdenní nájem + 100 GBP application fee 
realitní kanceláøi. V PØÍPADÌ ZÁJMU O 
POZICI ZAŠLETE STRUKTUROVANÝ 
ŽIVOTOPIS NA info@ajob.cz DO 
PØEDMÌTU UVEÏTE Práce v 
distribuèním skladu v Anglii (Reading)
Zadavatel AJOB Práce a brigády v zahranièí 
s.r.o., Helencina 52, 664 81 Ostrovacice, 
Mirka Vybihalova, Telefon 606370122, 
608010120
SKLADNÍCI/CE  – zpracování zboží
Práce spoèívá v chystání zboží na 
dopravní pásy do plastových pøepravek, 
zboží je lehké a menší,práce není fyzicky 
nároèná. Práce mùže být i v rùzných 
oddìleních v rámci Argos. Lokalita: 
Burton on Trent, Staffordshire. Nástup: 
12. 10. a 16. 10. 2013 (odlet). 
Zadavatel AJOB Práce a brigády v zahranièí 
s.r.o., Helencina 52, 664 81 Ostrovacice, 
Mirka Vybihalova, Telefon 606370122, 
608010120

PRACOVNÍK V SKLADOCH 
Okamžité nástupy. Ponúkame Vám 
ob¾úbenú pracovnú ponuku do skladov 
vo Ve¾kej Británii. Jedná sa o sklady v 
blízkosti Londýna. Lokality : Snodland, 
Reading, Daventry, Dagenham. Bežná 
práca v sklade, kontrola, práca za 
automatickým bežiacim pásom
- Vyzdvihnutie urèeného tovaru a jeho 
expedícia - Práca s ruèným skenerom a 
práca s PC (vkladanie dát) - Práca v 
sklade-práca s tovarom (od 2-25 kg)
- Vykladanie a nakladanie vozíkov
- Používanie paletových vozíkov a 
prepravných vešiakov - Balenie odevov 
(balenie/ukladanie odevov do 
plastikových vriec) - Etiketovanie
- Kontrola skladu (vyžaduje sa presnos� 
a precíznos�) - Práca na smeny
- Práca na páse pri balení šiat, trièiek, 
spodnej bielizne a pod. Ponuka je 
vhodná aj pre skupiny a páry. Ponúkaný 
plat (brutto): od 1.400 do 2.000 EUR 
mesaène. Garantujeme pracovnú zmluvu 
na takú dobu, aká Vám vyhovuje
- Poskytnutá pracovná uniforma
- Možnos� stravovania v závodnej jedálni
- Bezplatný parking - Príjemná pracovná 
atmosféra, teplý sklad - Ubytovanie 
zabezpeèené zamestnávate¾om (65GBP 
týždenne). Jazykové znalosti:.
Anglický jazyk - mierne pokroèilý.
Zadavatel ETGA s. r. o., Radlinského 9, 
811 07 Bratislava, Ing. Martina Halašková
Tel.: +421 918 847 102, Fax: +421 2 5262 
1543, info@etga.sk, www.etga.sk
ÈÍŠNÍK / ÈÍŠNICE - DEVON
Krásný hotel, pozice je ve restauraci - 
podmínka je zkušenost jako èíšník / 
èíšnice a velmi dobrá angliètina - 
odmìna L5,03 - L6.31 / hod. Podle vìku
- ubytování a polopenze za L33.74 / týden, 
strhává se z odmìny - lokalita Devon v 
jižní Anglii, krásná lokalita.- nástup 
IHNED na 6-12 mìsícù. Podmínky: - vìk 
18 -36 let - støednì pokroèilá znalost 
angliètiny - pøedchozí zkušenosti v 
gastronomie - délka pobytu 6-12 mìsícù, 
v prùbìhu pobytu lze prodloužit nebo 
zkrátit - na jinou pozici lze umístit i páry
Pokud byste na tuto pozici nebyli vybráni, 
rádi najdeme jinou pozici podle 
požadovaného data nástupu. 
Více info www.coolagent.cz/cz/2859-gb-
cool-hospitality.html. Zájemci pošlete CV 
na email a my Vám pošleme pøihlášku
Bezplatná linka 800 124 368, mobil 777 
124 368. Nebo napište sms ve tvaru 
WUK_jmeno, prijmeni, email a my se 
Vám ozveme.
Zadavatel Euro Pair s.r.o., Jarka Dudíková
Praha, Brno, 800 124 368
brno@coolagent.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 
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