
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, cb@rytmik-krouzky.cz
777758962, www.rytmik-krouzky.cz

ÈESKÌ BUDÌJOVICE - PRACOVNÍK 
NOVINOVÉ SLUŽBY
Doruèování denního tisku do obcí v 
pùsobnosti dodávací pošty Èeské 
Budìjovice 2, oblast - Staré Hodìjovice, 
Nová Ves u ÈB. Doruèovací pochùzka 
motorizovaná, ranní roznáška tisku - 
úspìšné doruèení do 7:30 hod.
Pracovnìprávní vztah - dohoda o 
provedení práce (pøedpokládaný rozsah 
300 hodin/rok) nebo dohoda o 
prac.èinnosti, odmìna: 56,- Kè/hod.
práci v šestidenním pracovním cyklu 
(pondìlí - Sobota), práce v èasných 
ranních hodinách (5:00 – 7:30 hodin)
pøedpokládaný nástup ihned nebo dle 
dohody.
Zadavatel Èeská pošta, s.p., 
Senovážné nám. 240 / 1, 370 81  Èeské 
Budìjovice, pí. Marcela Høídelová
tel. 388 431 227, http://cpost.jobs.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 krátkými info o aktualitách trhu práce, napøíklad... 
EUROPEAN ON LINE JOB DAYS 2013 
20. listopadu 2013 EUROPEAN JOB DAYS KODAÒ - výhradnì on-line  
Bìhem akce, mohou zájemci chatovat živì se zamìstnavateli, kteøí nabízejí volná pracovní místa 
hlavnì ve Švédsku a Irsku.  Celý den mùžete chatovat i s EURES poradci a získat nejnovìjší 
informace o evropském trhu práce. Více informací na www.europeanjobdays.eu.                       
JAK S ROZMYSLEM POUŽÍVAT FACEBOOK PØI HLEDÁNÍ PRACOVNÍHO UPLATNÌNÍ?
S rozmachem sociálních médií je nyní pro zamìstnavatele snazší než kdykoli pøedtím vyhledat si o 
vás informace na internetu. Facebook je zamýšlen jako sociální platforma, uvìdomte si však, že se 
zamìstnavatelé mohou podívat na váš profil s cílem ovìøit si obsah vašeho životopisu nebo získat 
„skuteèný“ obraz vaší osobnosti a chování. Zkuste se nad svým profilem na Facebooku zamyslet ...
tøeba mrknìte na webu EURESU - https://ec.europa.eu/eures - do ZPRÁV na TÉMA...
                                                                                                                       ...když nevíš? Zeptej se!  
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TÁBORSKO

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - PRODEJ NA 
VÁNOÈNÍCH TRZÍCH
Hledám šikovné brigádníky pro výrobu a 
prodej na stánku s obèerstvením, 
trdelníkù, bramborových spirálek, 
kukuøice, párku v rohlíku plus nápoje.
Prodejní doba dle potøeby každý den asi 
od 14.00 do 20.00 hod. Zaèátek brigády 
od 29.11.2013 do 23.12.2013. Plat 60 Kè/h 
plus ohodnocení dle pøístupu k práci.
Zdravotní prùkaz nutný. Krátký životopis 
zašlete na uvedený email.
Zadavatel Marek Zámeèník, 606 809 736
marekzamek303@seznam.cz

HOSTESKA - 
ROZDÁVÁNÍ LETÁKÙ 
Spoleènost TESS promotion s.r.o. nabízí 
práci hostesky na rozdávání letákù v 
blízkosti ZŠ, SŠ, VŠ nebo v centru mìsta.
Termín práce 29.10. - 15.11. pouze ve 
všední dny. Èas práce 12:00 - 15:00 hod, 
odmìna za práci 300 Kè/den/brutto.
Požadavky - spolehlivost - vìk 18 - 26 let
- komunikativnost - vstøícné chování
- zkušenosti s prací hostesky
- vhodné pro studentky VŠ.
Zadavatel Tess promotion s.r.o., Lucie 
Štìrbová, brigady@tess.cz

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - 

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 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

ÈESKOBUDÌJOVICKO ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

 Vaše telefonní èíslo, termín pohovoru 
bude domlouván výhradnì telefonicky. 
Zadavatel Rytmik s.r.o., Barbora Stuhlová
28. øíjna 854/258, 70900 Ostrava - 
Mariánské Hory, cb@rytmik-krouzky.cz
777758962, www.rytmik-krouzky.cz
ÈESKÉ BUDÌJOVICE - ZÁKAZNICKÝ 
PORADCE PRO VIETNAMSKÉ 
ZÁKAZNÍKY
NUTNÁ ZNALOST VIETNAMSKÉHO A 
ÈESKÉHO JAZYKA. Hledáme 
kolegyni/kolegu na pozici Zákaznického 
poradce na provozovnu Makro Èeské 
Budìjovice, který má komunikativní 
znalost èeského a vietnamského jazyka. 
Nový kolega bude pracovat na obchodì 
na zákaznickém pultu a bude zajiš�ovat 
servis a pøeklady pro vietnamské 
zákazníky 1 den v týdnu (tzn.8 hodin/den) 
nebo 2x do týdne (tzn. 4hodiny/den.
Zákaznický poradce na obchodì 
poskytuje zákaznický servis 
vietnamským zákazníkùm, monitoruje, 
zpracovává a pøenáší informace o 
zákaznících, cenách, sortimentu, 
konkurenci apod. Podílí se na aplikaci 
marketingových programù, výzkumù a 
dotazníkù. Proaktivním pøístupem 
pomáhá ke zvyšování prodejù.
Zadavatel Makro Cash&Carry s.r.o.
Zuzana Skálová, zuzana.skalova@makro.cz
ÈESKÉ BUDEJOVICE - HOSTESKA V 
KNIHKUPECTVÍ
Euromedia Group k.s., nejvìtší knižní 
nakladatelství v ÈR pøijme 
HOSTESKU/PROMOTÉRA do 
knihkupectví v Èeských Budìjovicích.
Náplò práce - informování zákazníkù o 
produktech firmy - pomoc s 
vyhledáváním zboží - nabídka slevových 
karet zákazníkùm, které jsou zdrama
- prodej knih. Požadujeme - min. SOU
- pøíjemné vystupování - vysokou 
komunikativnost - prùbojnou osobu, 
která umí nabídnout zboží zákazníkovi
- zodpovìdnost, samostantnost
- èistý TR. Nabízíme - pružnou pracovní 
dobu / 4-6 hodin dennì - zajímavou, 
rùznorodou práci s lidmi
Zadavatel Euromedia Group k.s
Bc. M.Lundáková, 731 451 369
lundakova.marcela@euromedia.cz
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MILEVSKO - TAZATEL/KA - marketingový 
prùzkum
Spoleènost IWD market research GmbH 
hledá pro medzinárodnú spoleènost 
komunikativních a sympatických tazatelù.
Jde jednodenní zákaznický prùzkum o 
spokojenosti zákazníku v uvedených 
jednotlivých mìstech v Èesku, 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. Vybraných uchazeèù 
budeme kontaktovat.
Zadavatel IWD market research GmbH
+421944611648, 
krettova.iwd.sk@gmail.com

PÍSECKO

STRAKONICE ADMINISTRATIVNÍ 
VÝPOMOC
Pro našeho významného klienta ve 
Strakonicích hledáme uchazeèe na 
administrativní výpomoc. Náplò práce:
- vkládání dat do poèítaèe. Požadujeme:
- SŠ, - uživatelskou znalost poèítaèe
- samostatnost, peèlivost, Nabízíme:
- brigáda na plný úvazek 7,5h/dennì
- hodinová mzda 70,-Kè. V pøípadì zájmu 
posílejte životopisy na email: 
pavla.sikova@adecco.com nebo volejte 
606 776 400.
Zadavatel Adecco spol. s r.o.,  Pavla Síková,
Radlická 714/113a, 15800 Praha - Jinonice,

ZADOV, KVILDA - INSTRUKTOR 
LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDU
LŠ Ski Zadov hledá pro nadcházející 
sezónu instruktory lyžování a 
snowboardu. Pùsobíme na šumavském 
Zadovì a na Kvildì. -na celou sezónu, 
nebo v min. týdenních turnusech
-páce vhodná nejen pro studenty
-dobré platové podmínky -pøíjemné 
pracovní prostøedí -zdarma lyžování v 
dobì volna. Požadujeme dobrou 
lyžaøskou a snowboardovou zdatnost, 
spolehlivost, komunikativnost.
Pro zájemce bez potøebné kvalifikace 
nabízíme zaškolení formou interního 
kurzu.
Zadavatel Czech cycling & ski.s.r.o.
Jiøí Lutovský, 775 347 104
lutovska@zadov.cz

STRAKONICKO

PRACHATICKO

komunikativnost, podnikavost, 
všeobecný rozhled, spolehlivost a dobrá 
znalost lidí a restaurací v okolí Vašeho 
bydlištì. Nabízím: nadstandardní 
brigádnické ohodnocení (MINIMÁLNÌ 
80,-/hod.), pøíjemnou a nenároènou práci 
s lidmi, výplatu každý týden. Pracovní 
doba je 3 hodiny týdnì. Jedná se spíše o 
pøivýdìlek (nejen) ke studiu. Pro více 
informací pištì na 
info@hospodskykviz.cz. Do pøedmìtu 
zprávy napište mìsto Vašeho bydlištì.
Zadavatel HospodskyKviz.cz, Tomáš 
Hloušek, info@hospodskykviz.cz
ÚÈESOVÁ SHOW
Hledáme sleèny s delšími vlasy na 
úèesovou akci na první listopadový 
víkend! Jedná se o kadeønickou soutìž a 
úèesovou show - dívky se nebudou 
støíhat, ale pouze "èesat". Nepožadujeme 
"modelky", ale úèesy se budou následnì 
pøedvádìt na podiu - tudíž alespoò 
trošku reprezentativní sleèny/ženy. V 
pøípadì zájmu zašlete foto - pøirozené 
vlasy!! (žádné úèesy, plesy atd.. nejlépe 
po umytí) na náš email. Plat 1000 
Kè/jednorázovì.
Zadavatel Èeské Modelky s.r.o., Denisa 
Linhartová, linhartova@profesionalni.info
PØEKLADATEL - ÈEŠTINA - TUREÈTINA, 
ÈEŠTINA - RUMUNŠTINA
Hledáme svìdomité a talentované 
kolegy-pøekladatele na obèasnou 
spolupráci. Co nabízíme?
Zvolit si, kdy budete pracovat. Zvolit si, 
kde budete pracovat – z domova èi vaší 
kanceláøe? Zvolit si, jaké objednávky 
zpracujete. Atraktivní finanèní 
ohodnocení. Díky našemu inovativnímu 
hodnocení kvality práce možnost získat 
øadu pozitivních referencí.
Na oplátku požadujeme - Vynikající 
pøekladatelské schopnosti (uvítáme 
reference). Schopnost odvést kvalitní 
práci vèas. Customer-first Approach.
Praxe v pøekládání èi jazykové výuce
V tuto chvíli preferujeme následující 
jazykové kombinace èeština - rumunština, 
èeština - tureètina . Prosíme o zaslání CV. 
V pøedmìtu zprávy uveïte jazykovou 
kombinaci, kterou nabízíte. 
Zadavatel Mgr. František Mièka, František 
Mièka, prelozto.czsk@gmail.com
KVALITNÍ HTML KODÉR
Hledám HTML kodéra na vytvoøení 
statických šablon(jedná se o 3 šablony).
Dùležitá je pro mì kvalita kódu a 
dodržení termínu. V pøípadì spokojenosti 
je možná dlouhodobá spolupráce.
Zadavatel Easy Task, Radka Dušková
podpora@easytask.cz.
NATÁÈENÍ VIDEO BLOGU
Hledám brigádníka na natáèení a støih 
videoblogu. www.degustaceskarlikem.cz
Nejlépe student, který chce zkoušet nové 
projekty.
Zadavatel Easy Task, Radka Dušková
podpora@easytask.cz.

PROGRAMOVÝ SPECIALISTA - hlavní 
animátor
Aktuálnì nabízíme 1 volné místo pro 
"programového specialistu" na školu v 
pøírodì a lyžaøský kurz. Programový 
specialista je tzv. hlavní vychovatel, který 
øídí program pobytu, vede výchovný a 
zdravotnický personál a komunikuje s 
klienty pøi pobytu. Požadujeme:
- prokazatelnou praxi min. na pozici 
hlavního vychovatele (doložitelnou)
- kreativitu a nápaditost - kvalitní slovní 
projev - organizaèní schopnosti
- pokroèilou práci s pc - øidièský prùkaz 
sk. B. Žádosti, které nebudou doplnìny o 
životopis, foto a prùvodní dopis, 
nebudeme evidovat. 
Zadavatel C.A.P., Michal Izakoviè
brigada@pastelka-agentura.cz
KREATIVNÍ NÁVRH POTISKU NA 
ODÌVECH
Hledáme studenta designu, který by nám 
pomohl s návrhem potisku (obrázku, 
loga... aj...) na našich trièkách. Více 
informací pozdìji.
Zadavatel Ondøej Zámeèník, Pekaøská 40, 
Brno, 605 808 621, zamecniko@gmail.com
MODERÁTOR/KA HOSPODSKÉHO KVÍZU
Hledám moderátora nebo moderátorku 
tzv. hospodského kvízu, zábavy, která se 
tìší èím dál vìtší oblibì. Požaduji: 

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
- 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, cb@rytmik-krouzky.cz
777758962, www.rytmik-krouzky.cz

ÈESKOKRUMLOVSKO
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PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH
Hlada sa personal pre prácu v hoteloch 
pre zimnu sezonu 2013/2014. Ide o pracu 
v restauracnom servise, pri upratovaní 
izieb a v kuchyni. Ubytovanie a strava su 
zabezpecene. Podmienkou je znalost 
nemeckeho jazyka a prax.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO
Nádražná 643/29, 958 01 Partizanske,
tel.0904487461 info@agenturadomino.com
http://www.agenturadomino.com
SOUSTRUŽNÍK ZNALÝ PRÁCE I NA 
STARŠÍCH STROJÍCH
Obsluha mechanického soustruhu, 
zkušenosti s tøíosými soustruhy, místo 
práce Passau. Požadujeme - praxi v 
obsluze mechanických soustruhù
- komunikativní znalost nìmèiny - 
zdravotní zpùsobilost osvìdèenou 
lékaøskou prohlídkou - upøednostníme 
zájemce s vlastním autem. Nabízíme:
- vyøízení pracovních formalit
- pøíspìvek na ubytování mìsíènì až 200 
Euro - kurzy NJ pøi práci - 35 hod. 
pracovní týden, za pøesèasy možnost 
vybírat volno/ proplatit. K odpovìdi 
pøipojte CV v nìmèinì, uveïte možnost 
Vašeho nástupu.
Zadavatel Brigidi,s.r.o., Hiltavský
723 237 694, brigidi@brigidi.cz
ZDRAVOTNÁ SESTRA -  4 týždòové 
turnusy 
Pre domov dôchodcov v Mníchove 
h¾adáme zdravotné sestry s dátumom 
nástupu 19.11.2013. Ponúkaný plat : 1300 
Eur netto pred uznaním vzdelania 
(zakl.pracovný èas) a 1800 Eur netto po 
uznaní vzdelania( zákl.pracovný èas) 

plus príplatky za nadèasy a prácu veèer 
,poprípade víkendy. Termín nástupu: 
priebežne. Ubytovanie hradené v plnej 
výške - jednoposte¾ová izba, možnos� 
varenia a prania - možnos� 4-5 
týždòových turnusov -rýchle 
sprostredkovanie -zdravotné a sociálne 
poistenie v Nemecku hradí 
zamestnávate¾ -13 plat -24 dní platenej 
dovolenky -184€ príspevok na každé 
die�a -spolupráca poèas celého 
pracovného pobytu. Komunikatívna 
úroveò nemeckého jazyka, zdravotnícke 
vzdelanie ukonèené maturitou ,alebo 
diplomom.
Zadavatel ALSES, Centrálna 632, 
08901 Svidník,  Bc. Alena Štefanisková
Tel.: 0915974588, Fax: 0547881042
http://www.alses.sk
ELEKTRIKÁR/ELEKTROMONTÉR
Ponuka práce je pre elektrikárov zo 
Slovenska a Èeska, ktorí majú 
skúsenosti s priemyselnou inštaláciou.
Ve¾kou výhodou je predchádzajúca prax 
v v rafinérskej spoloènosti, v 
petrochemickom a chemickom priemysle.
Rovnako je výhodou komunikatívna 
znalos� nemeckého jazyka, nie však 
podmienkou. Ïalšie informácie:
- nástup na projekt: február 2014
- práca pre skupinu 10 - 20 elektrikárov 
zo Slovenska a Èeska - možnos� 
dlhodobej spolupráce aj po skonèení 
projektu. Zabezpeèené ubytovanie
- individuálna dåžka turnusov v závislosti 
od projektu - možnos� práce nadèas a v 
sobotu - nevyberáme žiadne poplatky. 
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk - 
základy Vodièský preukaz B.
Zadavatel AktivPersonal SK s.r.o.
Marka Aurélia 2942/2, 911 01 Trenèín, Ing. 
Zlatica Morawová, 
http://www.aktivpersonal.eu

PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH
Hlada sa personal pre prácu v hoteloch 
pre zimnu sezonu 2013/2014. Ide o pracu 
v restauracnom servise, pri upratovaní 
izieb a v kuchyni. Ubytovanie a strava su 
zabezpecene. Podmienkou je znalost 
nemeckeho jazyka a prax.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO
Nádražná 643/29, 958 01 Partizanske,
tel.0904487461 info@agenturadomino.com
http://www.agenturadomino.com
ÈÍŠNICE
Hledám dvì mladé ženy ve vìku 18 - 28 
let pro práci v restauraci v kantonu 
Graubünden. Jedná se o práci èíšnice. 
Ubytování a strava pøímo v budovì 
restaurace. Plat cca 1800 frankù mìsíènì 
èistého plus dýška. Práce cca od 
poloviny prosince do poloviny dubna. 
Výhodou praxe v oboru. Základní znalost 
nìmeckého jazyka samozøejmostí. Pokud 
máte zájem posílejte životopisy v 
nìmeckém jazyce s tel. èíslem a fotkou 
na e-mail.
Zadavatel Restaurant Sudada, Veronika 
Hoøejší, 607 266 624
veronika.horejsi@seznam.cz

PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH
Hlada sa personal pre prácu v hoteloch 
pre zimnu sezonu 2013/2014. Ide o pracu 
v restauracnom servise, pri upratovaní 
izieb a v kuchyni. Ubytovanie a strava su 
zabezpecene. Podmienkou je znalost 
nemeckeho jazyka a prax.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO
Nádražná 643/29, 958 01 Partizanske,
tel.0904487461 info@agenturadomino.com
http://www.agenturadomino.com

PRÁCA V SKLADOCH 
Sklad obleèenia v meste Warington 
/Liverpool/. H¾adáme mužov,ženy, páry 
do ob¾úbeného skladu textilu a skladov v 
blízkosti Londýna.Náplòou práce je 
balenie , skladanie,štítkovanie, 
etiketovanie, príprava tovaru na 
expedíciu. Jedná sa o znaèkový tovar. Je 
poskytnutý aj tréning na zaškolenie. 
Pracovné smeny - pracuje sa na smeny - 
8 hodinové - ranná a poobedòajšia 
/system 5 dni robite 2 dny mate volno/ -
12 hodinové- denná a noèná /systém 4 
dny robíte 4 dny mate vo¾no, v dòoch 
keï mate vo¾no môžete robi� nadèasy 
tzn. cele smeny navyše/ - príjemná 
pracovná atmosféra - teplota 18- 23 C. 
Sklad v meste Reading/blízko Londýna/.
Hlavnými povinnos�ami pracovníka bude 
využyívanie MHE zariadení vo ve¾kom 
sklade s ulièkami, a následné vyberanie 
potravinárskeho tovaru – ako víno, 
omáèky, šampóny, cukrovinky, 
lekárenské výrobky ako aj domáce 
èistiace prostriedky. Nahromadenie 
položiek v klietkach na LLOPT ovládaný 
digitálnym zápästím AMT a spúš�acími 
skenermi . Táto pozícia spoèíva v �ažkom 
zdvíhaní a opakovaní istých èinností, a to 
vyzdvihnutie a zhromažïovanie klietok. 
Taktiež je potrebná vysoká pozornos� a 
presnos� vo vychystaní a následnom 
upovedomení kolegov. V prípade záujmu 
máme v ponuke viacej skladov. Jazykové 
znalosti: Anglický jazyk - základy
Zadavatel SUPER JOB s.r.o.
Kukuèínova 7, 040 01 Košice, 
praca@agenturasuperjob.sk
http://agenturasuperjob.sk 

VELKÁ BRITÁNIENÌMECKO

NÌMECKO ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO

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 

25. øíjna 2013
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Informaèní centrum pro mládež Tábor,  obèanské sdružení 

Centrum informaènì poradenských a konzultaèních služeb pro mládež a pracovníky s mládeží

INFOLISTY ZAMÌSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Informaèní nabídka brigád v Holandsku, Itálii, Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku a ve Velké Británii.

 Farského 887, 390 02 Tábor, pondìlí - pátek 8.30 - 15.30 hod., tel.: 381 218 217, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz
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PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH
Hlada sa personal pre prácu v hoteloch 
pre zimnu sezonu 2013/2014. Ide o pracu 
v restauracnom servise, pri upratovaní 
izieb a v kuchyni. Ubytovanie a strava su 
zabezpecene. Podmienkou je znalost 
nemeckeho jazyka a prax.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO
Nádražná 643/29, 958 01 Partizanske,
tel.0904487461 info@agenturadomino.com
http://www.agenturadomino.com

PRÁCE VE SKLADECH
Balení zboží, sbìr objednávek, scanování, 
tøídìní, zapisování do poèítaèe a veškeré 
práce spojené se skladovou výrobou. 
Nabízený plat (hrubého): 6.00 - 8.53 
EUR/hodina dle zkušeností a vìkového 
rozhraní. Ubytování zajištìno v našich 
vlastních ubytovnách, kde je nepøetržitá 
služba. Cesta do práce a z práce 
zajištìna. Jazykové znalosti Angliètina - 
aktivní nebo Nìmèina - aktivní.
Zadavatel OTTO Czech s.r.o.
Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc,  
Lucie Vázlerová, Tel.: 603 488 041,603 488 
040, www.ottoworkforce.eu

ITÁLIE

HOLANDSKO
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