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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, napøíklad i
prostøednictvím informaèních nabídek poskytovatelù krátkodobých pracovních pøíležitostí /brigád/....
A tøeba i s krátkými info o aktualitách trhu práce, napøíklad...
EUROPEAN ON LINE JOB DAYS 2013 - v pøíštím týdnu probìhne další akce podzimní èásti
virtuálních Evropských dnù pracovních pøíležitostí v roce 2013.
29.- 30. øíjna 2013 Portugalsko: EUROPEAN JOB DAYS V PORTU, virtuální i nevirtuální.
Na Evropských dnech pracovních pøíležitostí v Portu budou mimo jiné zastoupeny inženýrské obory a
informaèní technologie, zdravotnictví, hotelnictví a stravování, zákaznické služby a stavebnictví.
Budou probíhat i workshopy a poradenství o životì a práci v zúèastnìných zemích a prezentace
spoleèností, on-line i pøímo na místì. Další akce probìhne, výhradnì on-line, dne 20.listopadu 2013 v
dánskéKodani. Více informací na www.europeanjobdays.eu.
V Èeské republice se uskuteèní ve dnech 23. -24. øíjna 2013 Veletrh práce PROFESIA DAYS.
Pražské Výstavištì PVA EXPO Letòany. Na veletrhu se bude prezentovat více než 70 podnikù,
organizací a institucí pùsobících v oblasti zamìstnanosti. Pro návštìvníky je pøipraven i bohatý
doprovodný program. Více informací www.profesiadays.cz
...když nevíš? Zeptej se!

TÁBORSKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

TÁBOR- DOPLÒOVÁNÍ PEÈIVA ISP
Doplòování peèiva na prodejnì Interspar
Tábor, pracovní doba pondìlí až pátek
6:00-13:30. Nástup 1.11.2013. Mzda 75,/hod. Požadujeme spolehlivost,
zodpovìdnost, prùkaz pro práci s
potravinami.
Zadavatel Fenclová Promotion s.r.o.
Jana Køížková, 739 330 086
jana.krizkova@fenclova.cz
TÁBOR - SPECIALISTA/KA ZPRACOVÁNÍ
HOTOVOSTI
Klíèové èinnosti - zajištìní, aktivní
podpora všech operativních èinností
spojených se zpracováním korunových a
cizomìnových hotovostí. Podpùrné
administrativní èinnosti. Flexibilní
pracovní doba (dopolední a odpolední
smìny 7:00 - 20:00 hodin). Kvalifikaèní
požadavky - SŠ/VŠ vzdìlání, Znalost
korunových a cizomìnových platidel
výhodou, Praxe v oblasti zpracování
hotovosti výhodou, Aktivní práce s PC
Pøesnost, manuální zruènost,
komunikativnost, schopnost pracovat v
týmu. Nabízíme Dohoda o pracovní
èinnosti / Dohoda o provedení práce
Termín 1.12. - 31.12.2013.
Zadavatel Komerèní banka, a.s.
Na pøíkopì 969 / 33, 110 00 Praha,
www.kb.cz
TÁBOR - PRODEJNÍ PODPORA
ZNAÈKOVÉ PRODEJNY
Náplò práce - vyøizování dotazù
zákazníkù na prodejnì, pomoc s
odbavením zákazníkù, pomoc s
prezentací výrobkù, vyøizování základní
administrativy, zpracování dat na PC.
Požadavky - min. SŠ vzdìlání, výborné
komunikaèní schopnosti, znalost AJ
velkou výhodou, uživatelská úroveò
práce na PC, zkušenosti s prací na
prodejnì èi v telekomunikacích,
znalost technologií, telefonù, tabletù
peèlivost, zodpovìdnost, samostatnost
termín brigády od 1.11. - 31.12.2013
bydlištì v Táboøe a okolí. Pracovní doba
20 - 25 hodin týdnì, odmìna 90 Kè/hod.
Zadavatel Grafton Recruitment, IGY
CENTRUM, Pražská tø. 1247/24
370 04 Èeské Budìjovice, Tel: + 420 389
502 940, Fax: + 420 386 323 086
E-mail: cb@grafton.cz, www.grafton.cz.

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - LEKTOR/KA AJ
Jazyková škola Presto hledá lektora/ku
angliètiny v Jihoèeském kraji
Požadujeme - dokonèené VŠ vzdìlání
(min. Bc.), pedagogická/filosofická
fakulta výhodou - jazykový certifikát
úrovnì C1-C2 - výbornou znalost
anglického jazyka - ochotu na sobì
pracovat a dále se vzdìlávat
- spolehlivost, zodpovìdnost, flexibilitu
- praxi ve výuce min. 2 roky. V pøípadì
zájmu nám zašlete své CV, VŠ diplom a
jazykový certifikát. My se Vám v krátké
dobì ozveme zpìt. Pohovory budou
probíhat pøes Skype. Poskytnutím svých
osobních údajù obsažených v profesním
životopise dáváte souhlas s tím, aby je
spoleènost PRESTO PØEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
zpracovávala a uchovávala v personální
databázi pouze pro úèely náboru a
výbìru na volné pracovní pozice.
Poskytnutí údajù je dobrovolné, souhlas
s jejich zpracováním a uchováním
mùžete kdykoliv odvolat. Zároveò
potvrzujete, že osobní údaje poskytnuté
v životopise jsou pravdivé a pøesné.
Kontaktní údaje: email:
metodika@presto.cz
www.presto-skola.cz
Zadavatel PRESTO - PØEKLADATELSKÉ
CENTRUM s.r.o., Jana Stýblová
Na Pøíkopì 988/31, 11000 Praha
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - TRUHLÁØ
Sháním šikovného truhláøe èi kuchyòáøe
na výrobu a montáž jednoduché
pracovní kuchyòské desky. Jedná se o
starou pùvodní panelákovou kuchyò. Jde
tedy jen o výmìnu pracovní desky. Døez
již zakoupen a typ nové desky také
vybrán. Prosím pouze o osoby s praxí.
Nejlépe s odkazem na jejich reference.
Práce by mìla být provedena preciznì a
se zárukou. Cena 1.500,-Kè za komplet
práci.
Zadavatel Michaela H.
zlatoplavka@seznam.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PRODAVAÈKA BYTOVÉ DOPLÒKY A DÁRKOVÉ BALENÍ
Nabízíme brigádu v obchodì s dárkovým
zbožím a dárkovým balením. Ten, kdo je
kreativní, zruèný, má smysl pro estetiku,
má pìkný vztah k prodeji a obsluze

zákazníka, ten mùže patøit mezi nás.
Odmìna 60 Kè/hod.
Zadavatel A HOUP, s.r.o., Martina
Chalupová, Telefon 775734363
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - TAZATEL/KA
Hledáme spolehlivé a komunikativní
zájemce o pozici tazatele. Náplní práce je
dotazování se zákazníkù hypermarketu v
Èeských Budìjovicích a na základì jejich
odpovìdí vyplòování jednoduchých
dotazníkù. Otázky dotazníku jsou
anonymní. Termín brigády: 24. 26.10.2013. Dotazování je každý den na 1
smìnu = 8 hodin. Trvání smìny : ètvrtek
a pátek od 11 do 19, sobota od 8 do 16
hodin.Odmìna: 90,- Kè/hod
Pøíjemné vystupování, peèlivost a
komunikativnost podmínkou. Zkušenost
na pozici tazatele významnou výhodou.
Uchazeè o práci musí splòovat minimální
vìkovou hranici 18 let. Vaše odpovìdi s
pøiloženým CV zasílejte na adresu:
ts@ noemata.cz
Zadavatel NOEMATA s.r.o., Dana Tuèková
774 046 752, ts@noemata.cz
ÈERNÁ V POŠUMAVÍ - POMOCNÁ SÍLA V
PENZIONU
Jde o úklid pokojù, servírování snídaní a
veèeøí, bìžný úklid na penzionu a okolí.
Pracovištì Penzion Rak, Èerná v
Pošumaví. Prac. pomìr na dobu
neurèitou, prac. úvazek plný nebo
zkrácený, prac. doba pružná. Nástup
prosinec 2013. Mzda 12.000,-- Kè
hrubého. Kontakt: 724 860 727 p.
Šindeláøová, penzionrak@gmail.com .
Zadavatel Autocentrum RK cb s.r.o.
Èerná v Pošumaví, Bližná 13, 38226 Horní
Planá, Email: penzionrak@gmail.com
Telefon: +420 724 860 727
TRHOVÉ SVINY - POMOCNÝ DÌLNÍK/CE
V TRUHLÁØSKÉ VÝROBÌ
Náplò práce: pomocné práce v truhlárnì,
broušení apod. Pracovní pomìr na dobu
urèitou, mzda od 9 000,- Kè.
Zadavatel TRUST-ts spol. s r.o., Husova
1155, 37401 Trhové Sviny, p. Slabihoudek
tel: 602 420 544 nebo email info @trustts.cz
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JINDØICHOHRADECKO
JINDØICHÙV HRADEC - KOMPARZ
Epizodní role - natáèení historického
velkofilmu. 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 (17.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 odpovìd s
instrukcemi.
Zadavatel Cinema Casing s.r.o.
Vojtìch Kodeš, casting@cckodesova.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

ÚÈESOVÁ SHOW
Hledáme sleèny / ženy, které by mìly
zájem vystupovat jako "modelky" na
úèesové akci. Nejedná se o støih ani
barvení (max. úprava koneèkù po
domluvì s kadeøníkem). V pøípadì zájmu
zašlete fotografii - portrét, kde jsou vlasy
vidìt! Prosíme pøirozenou formu (tzn.
rozpuštìné, nevyžehlené atd). Termín
26.10.2013.
Zadavatel Èeské Modelky s.r.o.
Denisa Linhartová
linhartova@profesionalni.info
VÁNOÈNÍ BRIGÁDA - prodej kaprù
Nabízím zajímavì finanènì ohodnocenou
vánoèní brigádu pro skupinu 3-5 lidí.
Jedná se o vánoèní prodej kaprù. V
pøípadì bližších informací navštivte
stránku www.brigadaprodejkapru.cz
nebo volejte na èíslo 608 922 292.
Prodej probíhá pøevážnì ve dnech
18.12.-23.12.2013.
Zadavatel M.I.B., Martin Brejcha
608 922 292, rybybrigada@seznam.cz
INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ/SNB STRÁŽNÉ v Krkonoších
Lyžaøská škola pùsobící ve Strážném v
PÍSECKO
Krkonoších a ve Špindlerovì Mlýnì
pøijme pro sezónu 2013/2014 instruktory
PROTIVÍN - SERVÍRKA
Hledám servírku, na brigádu do pivnice v lyžování / snowboardingu. Požadavky na
uchazeèe: -licence APUL nebo MŠMT
Protivínì, slušné vystupování,
výhodou -znalost zejména nìmeckého
loajalita,èistota. Nástup možný hned,
jazyka; další jazyky výhodou -uchazeè
možnost ubytování.
musí být aktivní lyžaø / snowboardista na
Zadavatel Petr Háèek, 604 600 104
dobré úrovni .
platanek@seznam.cz
Zadavatel Maja sport, Robert Maøas
PÍSEK - PLNÌNÍ BAGETOVÝCH
Labská 84, Špindlerùv Mlýn, 603 538 935
AUTOMATÙ
info@majasport.cz
Pradovní doba 05.00-11.00 hod., plnìní
PISATELÉ PRO INTERNETOVÉ NOVINY
bagetových automatù, rozvoz lahùdek
Hledáme nové pisatelé pro internetové
Písek a okolí. Odmìna 9.000 Kè.
noviny www.finarea.cz. Jde o portál,
Zadavatel Miloslav Císaøovský,
tøída Národní svobody 146/21, 39701 Písek který je zamìøen na svìt financí a
ekonomiky. Nabízíme možnost tìm, kteøí
1, Telefon: +420 777 239 788
rádi píší, aby psali pro nás a mìli za svùj
PÍSEK - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNÌ
koníèek i finanèní ohodnocení. Staèí,
Pracovní doba 15:00 - 19:30 hod.,
pomocné práce pøi úklidu, mytí nádobí a když píšete rádi a máte pøehled o
aktuálním dìní. Jste ochotni zpracovávat
výdej jídel. Odmìna 55 Kè/hod.
Zadavatel GTH catering a.s., Èížovská 447, rùzná témata týkající se financí?
Zadavatel PubliCaRes, s.r.o., Daniela
39701 Písek 1, Telefon: +420 724 437 133
Valíèková, 734 363 214
STRAKONICKO
info@publicares.cz
ONLINE VYPLÒOVÁNÍ DOTAZNÍKU
STRAKONICE - VÝPOMOC VE SKLADU
Hledáme spolupracovníky ve vìku 18 - 65
Hhledáme brigádníky do skladu na
let pro úèast na online prùzkumech. Po
vykládky kamionù - zkušenosti s VZV
registraci Vám na email budou zasílány
podmínkou - jedná se o vykrytí smìn
elektronické dotazníky, za jejichž
max. na 14 dní. Odmìna 80 Kè/hod.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Pavla Síková vyplnìní Vám pøísluší odmìna. Její výše
se pro jednotlivé výzkumy liší v závislosti
606 776 400, pavla.sikova@adecco.com
na délce dotazníku. Pokud Vás nabídka
STRAKONICE - ØIDIÈ
zaujala, zaregistrujte se na našich
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
Platný prùkaz na vysokoz. vozík + praxe stránkách www.dsanketa.cz.
Zadavatel Data Servis - informace s.r.o
minim. 1 rok, flexibilita. Nástup: ihned Benediktová Jana, Jaklovecká 1379,
pouze do 25.10.2013. - pracovní doba 3
Slezská Ostrava 710 00
smìnná vèetnì so+ ne
jana.benediktova@data-servis.eu
Zadavatel IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.
Strakonice, Lad. Kováøová, 374213512,
l.kovarova@ideal-automotive.com

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
PROGRAMOVÁNÍ V PROSTØEDDÍ
DELPHI
Potøebujeme udìlat dílèí úpravy v již
vytvoøené aplikaci zajišující pøípravu a
tisk faktur. Programátor musí disponovat
vlastním prostøedím. Práci je možné dìlat
z domova a komunikace mùže probíhat
elektronicky. Odmìna 350 - 500 Kè/hod.
Zadavatel CS-PROJECT spol. s r.o.
Jaromír Šída, Bucharova 1314/8
jsida@email.cz

NÌMECKO
NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI/ÈKY
BEZ PRAXE - vo¾né miesta do mäsozávodov, koordinátori na mieste. NÁPLÒ
PRÁCE - balenie, etiketovanie,
skenovanie, váženie - práca na
umývacom oddelení (napr. èistenie
prepraviek, náradia...) - muži môžu robi
aj pomocné práce pri vykosovaní a
úprave bravèového mäsa .
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie, 911 01 Trenèín, Tel.:
+421 (0)32 7440174, Fax: + 421 (0)32
7432460, www.universalconsulting.sk

NÌMECKO
TOP2GO NEEDS REGIONAL PARTNER
-The regional partner should dominate
the local language as well as German (or
English). Further languages would be an
asset. Studies/degrees would be
advantageous but not a requisite as long
as the achieved level of education allow
eligibility for the duties in question.
Activities of the translator/regional
partner are based on terms of
agreement/agency agreement for the
operation, set up/development of the
autonomous regional portal. All written
program and technical requirements will
be developed and provided by Top2Go.
There is a constant development and
upgrading of the services provided by us. .
There are no fees or pre-payments to be
made. Lear more about our firm
philosophy.
Zadavatel Top2Go, Horst Gulich
Straße der Jugend 88 14621 SchönwaldeGlien, LBPP.top2go@gmx.de
KLEMPÍØ
Požadujeme - praxe jako klempíø èi
pokrývaè minimálnì 1-2 roky
- nìmèina na komunikativní úrovni nutnost se kvalitnì dorozumìt
Nabízíme - zajímavé finanèní ohodnocení
- zajištìní ubytování hrazeno spoleèností
- zajištìný delegát naší spoleènosti v
Nìmecku - práce 50 km od èeských
hranic - brigáda pro nìmeckou
spoleènost
Zadavatel EUROPE SKY s.r.o., Michaela
Gonová, Obráncù míru 2171, 27201 Kladno
- Kroèehlavy, 312 525 111, 777 113 736
jp20@seznam.cz
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NÌMECKO
POMOCNÝ PERSONÁL DO KUCHYNÌ
Hledáme spolehlivé pracovníkymuže/ženy jako pomocný personál do
kuchynì. Znalost NJ vítána,
Barman/èíšník muže/ženy, znalost NJ
alespoò èásteènì. Ubytování / strava
zajištìna, místo Frankfurt. Máte-li zájem
telefonujte: +420774884979. Termín 1 30.11.2013.
Zadavatel Frader s.r.o., Jiøí Derner
774 884 979, frader@centrum.cz
KÚRENÁR - INŠTALATÉR
Pracovná náplò - kompletné kúrenárske
a inštalatérske práce; - montáž kúrenia
(podlahového alebo radiátorov), potrubia,
rozvodov, sanity; - zváranie autogénom;
- èítanie výkresov. Najèastejšia forma
spolupráce je živnos. Vítaní sú
samostatní kúrenári a inštalatéri, ako aj 2
- 4 èlenné partie. Nemecký jazyk - mierne
pokroèilý. Vodièský preukaz B.
Zadavatel AktivPersonal SK s.r.o.
Marka Aurélia 2942/2, 911 01 Trenèín, Ing.
Zlatica Morawová, www.aktivpersonal.eu

NOVÝ ZÉLAND
SEZÓNNÍ PRACOVNÍK V ZEMÌDÌLSTVÍ
Náplò práce: sklizeò zemìdìlských a
zahradnických produktù, ošetøování
zemìdìlských plodin, zahradnických
rostlin a døevin bìhem vegetace, øez révy
vinné, sklizeò hroznù révy vinné. Práce
venku, ranní smìny od 7.30 -17.00, 9,5
hod s pøestávkami, mzda hod od 14.04
NZD/cca 250 Kè, vìtšinou mzda úkolová
kdy výdìlek je závislý na poètu jednotek
vykonané práce, výplata týdnì.
Požadujeme: Vhodný uchazeè:vìk 18 36let,velmi dobrý zdravotní stav
podmínkou, trestní bezúhonnost,
schopnost uèit se novým vìcem,
flexibilita, samostatnost, základní znalost
AJ je výhodou nikoliv podmínkou. Pøijatý
pracovník si sám hradí náklady spojené s
vycestováním: pracovní povolení,
letenku, peníze pro zaèátek pobytu do
první výplaty, cca 50tis. Kè. Bez
zprostøedkovatelského a poplatku!
Nabízíme: Novozélandský zamìstnavatel
s personalistou zamìstnancem na území
Èeska zajistí pøijatému pracovníkovi
zdarma kompletní informaèní servis pøed
odletem pro legální pracovní vstup.
Maximální délka pobytu 1 rok na
pracovní povolení WHS. Nástup bøezen
2014.
Zadavatel Personnel Libuše Èechová
Libuše Èechová, 420602409383
personnel@pracenovyzeland.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

ŠPANÌLSKO
AU PAIR MALORCA
Rodina GONZALES. Palma - rodièe
vlastní bar, dìti 5 a 7 let, hledají AU PAIR
PLUS. Milou pøátelskou dívku s AJ a ŠJ,
ØP. Vztah k dìtem reference.
Zadavatel KES AGENCY, 775 213 911,
kesagency@seznam.cz,
www.kesagency.com.

VELKÁ BRITÁNIE
BALÍRNY OBLEÈENÍ - nástup ihned
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU:
- vìk od 18 let - min. základy Aj
- délka pobytu je do konce roku, poté
negarantujeme, koho si balírny nechají
dále - odmìna 6.28 GBP/hod denní, noèní
6.63 GBP/hod - místo výkonu Warrington - ubytování zaøízené (70 GBP
za týden) - doprava do balíren
individuálnì - doba výkonu pracovní
praxe za týden 32 - 48 hod/týd. (vždy den,
den, noc, noc a 4 dny volna nebo 5x 8
hodin a 2 dny volna) - nabídka je vhodná
i pro dvojice - nástupy celoroènì po
vypsání termínù. Všechny programy
zajišujeme na základì povolení od
MPSV. Rádi poskytneme kontakt na
klienty, kteøí tento program již
absolvovali pro ovìøení referencí.
Více informací, náklady a registrace na
http://www.coolagent.cz/cz/4431-gbbaleni-obleceni.html. V pøípadì zájmu
staèí napsat sms ve tvaru BALIRNY, Vaše
jméno, adresu a email a my se Vám
ozveme.
Zadavatel Euro Pair s.r.o., Jaroslava
Dudíková, Praha, Brno, 800 124 368
brno@coolagent.cz
HOSTESKA S VÝBORNÝM ANGLICKÝM A
FRANCOUZSKÝM JAZYKEM
Inovativní mladá spoleènost zamìøující
se na vývoj v oblasti 3D tisku hledá
hostesku pro prezentaci inovativních 3D
tiskáren na Londýnském a Paøížském
veletrhu. Náplní práce je komunikace v
anglickém a francouzském jazyce s
návštìvníky stánku. Požadavky na
kandidátku: - výborná znalost anglického
a francouzského jazyka (úroveò C2)
- SŠ/VŠ vzdìlání - komunikaèní a
organizaèní schopnosti - vysoké
pracovní nasazení a samostatnost
- možnost úèastnit se celého pracovního
výjezdu od 4.-17.11.2013 - reprezentativní
vzhled - zkušenost s prezentacemi na
výstavách. Na emailovou adresu zasílejte
Vaše životopisy v anglickém a
francouzském jazyce + 2x fotografie (1x
oblièej, 1x celá postava). Do pøedmìtu
emailu uveïte 3D Print Show - hosteska.
Vybrané kandidátky budeme kontaktovat.
Zadavatel DO-IT s.r.o., David Maršálek
Jugoslávských partyzánù 1580/3, 160 00
Praha, marsalek@doit.cz, www.be3D.cz

VELKÁ BRITÁNIE
PRACOVNÍCI V CESTOVNOM RUCHU.
Práca v hoteloch po celej Ve¾kej Británii
a to napr. na recepcii, v reštaurácii, v
bare, v kuchyni, odnos batožín,
houskeeping. Pracovný èas je približne
40 hodín týždenne s jedným, alebo dvomi
dòami pracovného vo¾na.
Zamestnávatelia si vyhradzujú právo
zníži, alebo zvýši poèet pracovných
hodín týždenne pod¾a ich potrieb. Ak
však pracujete nadèasy, zamestnávate¾
Vám nadèasy preplatí, alebo Vám
ponúkne náhradné vo¾no. Tnto program
teraz umožòuje aj umiestnenie v jednej
lokalite PÁRY alebo 2 kamarátky/
kamarátov cestujúcich spolu. Znalos
Angliètiny na úrovni stredne pokroèilý
(intermediate), - dåžka programu - min 3-6
mesiacov - registrácia minimálne 2
mesiace pred plánovaným vycestovaním,
- pracovná skúsenos je výhodou, nie
však podmienkou.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.
Mickiewiczova 4, 81635 Bratislava, Mgr.
Nina Turzáková, Tel.: 02 54 43 43 71
Fax: 02 54 43 43 75, praca@coolagent.sk
http://www.coolagent.sk
PRÁCA V HOTELOCH A V
REŠTAURÁCIÁCH - kuchár,
èašník/èašníèka, chyžná a iný hotelový
personál.
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 barombarman/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.
Minimálna mzda na hodinu je od
6.30GBP a viac.Èastokrát je však pri
manažérskych pozíciách èi pozíciách
dobrých kuchárov uvádzaná roène od
16000 GBP/rok +. Ubytovanie a strava pri
väèšine pracovných ponúk 3050GBP/týždeò priamo na hoteli, príp. v
neïalekom staff-house. Výhodou live-in
ubytovania je že do práce nemusíte
dochádza a utráca tak ïa¾šie financie
na dopravu. Anglický jazyk - mierne
pokroèilý.
Zadavatel MOBILE COLLEGE
Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, Jaroslav
Ïurana, Tel.: 0903199901,0944087044
http://www.mobilecollege.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

