
TÁBOR- HOSTESKA OCHUTNÁVKY - 
Hledáme krásné, komunikativní a 
spolehlivé sleèny na pozici hostesky - 
promo ochutnávky potravin a rozdávání 
dárkových pøedmìtù. Požadujeme: vìk 
18 - 25let, komunikativnost, pøíjemný 
vzhled a vystupování, aktuální fotografie 
(alespoò 3). Termín práce 8.11. - 7-18hod, 
15.-16.11. - 8-19hod. 22.-23.11. - 8-19hod - 
vždy1 hod pøestávka na obìd. Mzda 
4.000,-/akci nebo 800,-Kè/den/osoba.
V pøípadì zájmu zašlete na email 
schenkovan@prestigemodels.cz:
- Vaše aktuální fotografie a životopis,
- telefonní kontakt vypište do textu 
emailu, - termíny, kdy mùžete nastoupit 
(pøednost dostanou sleèny, které mohou 
všechny termíny), do pøedmìtu emailu 
napište Tábor - ochutnávky pro 
identifikaci pracovní nabídky. 
Zadavatel  Lion Media, s.r.o., Schenková
info@lionmedia.cz
TÁBOR - HOSTESKA/PROMOTÉR.
Požadujeme pøíjemné vystupování, velmi 
dobré komunikaèní schopnosti, 
spolehlivost, potravináøský prùkaz, 
zkušenosti z promo akcí. Finanèní 
ohodnocení 100 Kè/hod. Jedná se o 
promo výrobkù Kraft pro Oblast Tábor a 
okolí. 14. a 15.11.
Zadavatel Pavel Petr, 720 751 465

ÈESKÌ BUDÌJOVICE - 
KOORDINÁTORKA  ZÁJMOVÝCH 
AKTIVIT PRO DÌTI
Spoleènost RYTMIK Dìtem o.p.s. pøijme 
manažerku a koordinátorku zájmových 
kroužkù pro dìti v Èeských Budìjovicích 
a okolí. Práce je na ètvrteèní až polovièní 
úvazek, nástup od prosince 2013/ledna 
2014. Požadujeme - zkušenosti s dìtmi
- kladný vztah k dìtem - organizaèní a 
vùdèí schopnosti a pracovní nasazení - 
komunikativnost, flexibilitu, 
zodpovìdnost, poctivost, samostatnost
- odolnost vùèi stresu - pøíjemné 
vystupování - pracovní nasazení - 
øidièský prùkaz skupiny B. Nabízíme:
- zajímavou práci v mladém kolektivu
- solidní a otevøené jednání - nové 
zkušenosti v oblasti pedagogiky, 
personalistiky a obchodní èinnosti
Èistá mzda: 3 000 – 5 000 Kè/mìsíc
V pøípadì zájmu posílejte krátké 
motivaèní dopisy vèetnì životopisù na 

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/.... 
Jak pracovat s tímto informaèním materiálem?
Pøedevším si podrobnì pøeètìte a vyhodno�te nabídku. U každé nabídky je vždy uveden kontakt na 
zadavatele. V pøípadì, že vás konkrétní nabídka zaujala, prostøednictvím uvedeného kontaktu se 
obra�te 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... Opìt se vyplatí zeptat se  zadavatele, zda-li pøedpokládá nabízenou aktivitu realizovat i v 
místì, které vám vyhovuje. 
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...                                                                                                                       ... když nevíš? Zeptej se!  
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TÁBORSKO

email reditelka@rytmik-krouzky.cz. U 
jména prosím uvádìjte Vaše telefonní 
èíslo, termín pohovoru bude domlouván 
výhradnì telefonicky. 
Zadavatel Rytmik Dìtem o.p.s.
Šárka Vaòková, 28. øíjna 854/258, 70900 
Ostrava - Mariánské Hory, 777 758 972
reditelka@rytmik-krouzky.cz

ÈESKÌ BUDÌJOVICE - 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE - LEKTOR(KA) 
KURZU PODVOJNÉ ÚÈETNICTVÍ
Hledáme nového kolegu (kolegyni) pro 
vedení kurzu Podvojné úèetnictví pro 
lokalitu Èeské Budìjovice. Jedná se o 
pravidelnou dlouhodobou spolupráci dle 
domluvy a možností. Vhodné i pro úèetní 
na mateøské dovolené. Požadujeme:
SŠ, VOŠ, VŠ vzdìlání ekonomického 
smìru výhodou. Velice dobrá znalost 
podvojného úèetnictví. Vítána praxe na 
pozici úèetní. Komunikaèní dovednosti
Samostatnost, iniciativu, zodpovìdnost
Ochotu a schopnost uèit se nové vìci.
Zadavatel Orange Academy, Martin Polák
Václavské námìstí 21, 113 60 Praha 1
775 142 782, polak@orangeacademy.cz

POMOCNÉ 
PRÁCE V TISKÁRNÌ
ro naši ofsetovou tiskárnu hledáme 
schopné brigádníky a pomocné 
pracovníky na jednoduché dokonèovací 
práce typu skládání, vkládání, balení, 
èíslování atd. Možnost chodit na ranní 
smìny (6.00 - 14.00 hod.) nebo na 
odpolední smìny (14.00 - 22.00 hod.) - 
pouze pracovní dny. V pøípadì zájmu 
možnost prodloužené smìny. Velká 
výhoda praxe v provozu tiskárny nebo 
polygrafickém prùmyslu (není 
podmínkou) a práce na strojích typu 
výsek, falcovaèka, vrtaèka, øezaèka atd.
POŽADUJEME: pracovitost, spolehlivost, 
smysl pro odpovìdnost, manuální 
zruènost, ochotu uèit se novým vìcem.
Možnost nástupu ihned. V pøípadì zájmu 
nás kontaktujte prostøednictvím e-mailu 
a uveïte kontaktní telefon, na který Vám 
mùžeme zavolat. V ideálním pøípadì 
pøiložte životopis a pracovní zkušenosti. 
Nezapomeòte uvést datum možného 
nástupu a jaké smìny preferujete.
Zadavatel dot. DesignStudio, Radomír 
Klimeš, radek@dot.cz

ÈESKOBUDÌJOVICKO

ÈESKOBUDÌJOVICKO

LIPNO NAD VLTAVOU - INSTRUKTOR 
(KA) LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Požadujeme - Aktivní znalost AJ nebo NJ 
(holandština vítána) - Instruktorskou 
licenci nebo absolvování našeho 
instruktorského kurzu. Mabízíme:
Výborné platové podmínky (od 120 do 
200 Kè / hod) - 10 denní lyžaøský 
instruktorský kurz s doživotní platností 
licence, vèetnì ubytování a skipasu za 
pouhých 1500,- Kè - Rùst platu úmìrný 
oduèeným hodinám a kvalitì odvedené 
výuky - Možnost krátkodobé nebo 
celosezónní spolupráce - Ubytování a 
stravování za výhodných podmínek
Celodenní skipas + veèerní lyžování pro 
vlastní využití - Garance pracovního 
vytížení, až 8 hodin dennì - Kvalitní 
vybavení pro instruktory (lyže, 
snowboardy, obleèení) - Zdarma servis 
vlastních lyží a snowboardù
50 % sleva na skipasy pro rodinné 
pøíslušníky - Volný vstup do Aquaworldu 
Lipno - Slevy na nákupy vybavení v 
Intersport Lipno - Zdarma vstup na 
Stezku v korunách stromù. Bližší 
informace získáte na telefonním èísle: 
725 110 730 (Stanislav Hohl) nebo na na 
emailu: instruktori@lipnoservis.cz.
Zadavatel LIPNO SERVIS s.r.o., Stanislav 
Hohl, 386 78 Lipno nad Vltavou 87, 
725 110 730
ÈESKÝ KRUMLOV - HOSTESKA S 
VOZEM PRO REKLAMNÍ AKCE
Pro pøipravovanou reklamní akci 
hledáme nìkolik sympatických hostesek 
( ideálnì s osobním vozem k dispozici )
Požadujeme aktivní pøístup, dobrou 
komunikaci a pøíjemné vystupování
V pøípadì zájmu prosíme o zaslání 
Vašeho životopisu s fotografií. Plat: 85 - 
90 Kè/hodina. Termín reklamní akce je 
18.11. - 13.12. Úèast na všech termínech 
je výhodou ne však podmínkou.
Zadavatel Agentura Allice s.r.o., Blažena 
Baumrukova, 736 672 414
baumrukova@allice.cz

ÈESKOKRUMLOVSKO



EXTERNÍ SPOLUPRÁCE EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
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INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ / 
SNOWBOARDINGU
Co od Vás požadujeme? Dobré 
lyžaøské/snowboardové znalosti i 
dovednosti - licence výhodou ne však 
nutnou podmínkou - komunikativní 
znalost NJ nebo AJ - schopnost pracovat 
s dìtmi a vystupovat pøed skupinou lidí
- slušný vzhled a vystupování, vìk 
minimálnì 18 let - absolvovaní interního 
školení, kde Vás na vše pøipravíme
A co úspìšným absolventùm nabízíme? 
Práci v profesionálním mladém kolektivu, 
výbornou atmosféru - výhodné platové 
podmínky od 110 Kè/hod - ubytování v 
plnì vybavené horské chalupì 100m od 
sjezdovky (wi-fi, kuchyòka, spoleèenka, 
gril) - obìdy (polévka, hlavní jídlo a 
zákusek) za dotovanou cenu
- lyžování zdarma v areálu Velká Úpa 
vèetnì noèního lyžování - zapùjèení 
firemního obleèení – bundy od firmy 
Tilak z materiálu Gore-Tex XCR a 
ProShell - nezapomenutelné zážitky: 
noèní jízda na rolbì, závody na sáòkách, 
zimní paintball, zimní grilování
Vlastní práce instruktora probíhá v 
týdenních turnusech, celosezónnì nebo 
podle domluvy a Vašich èasových 
možností. Další informace získáte na 
webu www.aronsport.cz/instruktor.
Zadavatel ARON Sport, Pavla Vejrová
Velká Úpa 121, 603 479 882
instruktor@aronsport.cz
PÙJÈOVÁNÍ LYŽÍ A SNB, INSTRUKTOR 
LYŽOVÁNÍ A SNB
Pro zimní sezonu 2013/2014 pøijmeme 
spolehlivé zamìstnance do lyžaøských a 
snowboardových pùjèoven v horských 
støediscích KRKONOŠ A JIZERSKÝCH 
HOR. Dobrá znalost AJ/NJ podmínkou. 
Ubytování na celou sezonu zajištìno 
zdarma. Dále pøijmeme lyžaøské a 
snowboardové instruktory do lyžaøských 
škol a zamìstnance do lyž. a snb servisu.
Zadavatel POMISKICENTRUM, Milan 
Podhorský, 602 231 398
milan@pomi.cz
INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ A 
SNOWBOARDINGU
Yellow Point spol. s r.o. - nejvìtší èeská 
lyžaøská škola hledá do svého týmu nové 
lyžaøské a snowboardové instruktory pro 
skiareály Kašperské Hory a Mariánské 
láznì. Požadujeme -komunikativnost
-znalost alespoò jednoho svìtového 
jazyka -sportovního ducha – musíš umìt 
lyžovat na lyžích nebo na snowboardu na 
pøimìøené úrovni -schopnost práce v 
mladém kolektivu -kladný vztah k dìtem.
Plat 110 - 180 Kè/hodina. Pro instruktory 
poøádáme minimálnì jednou týdnì 
spoleèné akce jako sáòkaøskou dráhu, 
závody, veèerní lyžování, obøí houpaèku, 
jízdu na ètyøkolkách nebo skútrech. 
Podrobnosti o této pracovní pozici a i 
dalších nabízených pozicích na zimu ( 
pracovníci pùjèovny atd.) najdete na 
webu www.pracenahorach.cz
Zadavatel Yellow Point, Zdenìk Pražan
725 797 539, ski@ypoint.cz

POMOC SE SEMINÁRNÍ PRACÍ
Sháním nìkoho, kdo mi pomùže se 
seminární prací na téma informaèní 
systémy. Jedná se o to, vybrat jakýkoliv 
informaèní systém a na 5 stran o nìm 
napsat seminární práci. Kontaktovat na 
email.
Zadavatel Lenka Novotná, 603 873 772
lenusickak@seznam.cz
UÈITEL PLAVÁNÍ S KVALIFIKACÍ II. 
TØÍDY
Hledáme uèitele plavání s licencí II. tøídy 
(typ certifikátu oznaèující stupeò 
kvalifikace) na školy v pøírodì na jaøe 
2014. Požadujeme - licenci cvièitel 
plavání II. stupnì - pøívìtivý vztah k 
dìtem - zodpovìdnost. Nabízíme:
- dopravu z Prahy na místo a zpìt zdarma 
- ubytování v tøí hvìzdièkovém hotelu 
zdarma - stravování zdarma . Jiné 
sdìlení: Strukturovaný životopis s 
aktuální èi pasovou fotografií zasílejte na 
uvedený e-mail. Do pøedmìtu uveïte 
"cvièitel plavání s platnou licencí". 
VYÈKEJTE ODPOVÌDI EMAILEM, 
telefonický kontakt výbìr neovlivní! 
Pokud se neozveme do 15-ti dnù od 
pøijetí životopisu, nebyli jste do dalšího 
kola výbìrového øízení vybráni a veškerá 
data o Vás byla vymazána z našeho 
systému.
Zadavatel Cestovní kanceláø CK2, Iva 
Junková, brigady@ck2.cz
ASISTENT/KA OBCHODNÍHO 
MANAŽERA IT
Pøijmeme na omezenou dobu, cca 1-2 
mìsíce, asistenta/ku manažera 
obchodního oddìlení se zkušeností v 
obchodním marketingu pro ÈR i EU. 
Náplò práce:
Péèe o stávající klienty
Obèasný zástup na aktivní lince 
zákaznického servisu. Písemná i 
emailová komunikace se stávajícími 
klienty. Péèe o portfolio stálých 
zákazníkù (ne pøímá akvizice) a nabídka 
produktù spoleènosti. Vhodné pro 
kandidáty s obchodní zkušeností a 
alespoò krátkou praxí v telemarketingu.
Nabízíme: Fixní mzda 20 000 Kè a 
pohyblivá složka podle obchodních 
výsledkù oddìlení. Nabídky zasílejte na 
e-mail.
Zadavatel ASPINEX s.r.o., Riegel, manažer 
projektu, Za zámeèkem 745/17
info@aspinex.cz
DOUÈOVÁNÍ: UÈITELÉ NÌMÈINY 
/ITALŠTINY/ŠPANÌLŠTINY
Hledám uèitelé nìmèiny /italštiny 
/španìlštiny na kratkodobé/intenzivni 
kurzy po telefonu. Zkušenosti nejsou 
potøeba. Plat: 200 Kè/hodina.
Zadavatel Urszula Kurzyszová
info@telf.cz

PEÈOVATELKA, Darmastadt,1250,-
EUR/mìs+cestovné.
K paní Bott 77 let,158 cm,50 kg hledáme 
zkušenou peèovatelku s dobrou znalostí 
nìmèiny. Sklerosa multiplex, špatnì vidí. 
Žádná demence,není ležící pacient. 
Prosím pouze vážné zájemkynì. Nástup 
bìhem prosince,délka pobytu dohodou, 
Vánoce dohodou.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana 
Provazníková, 603 228 412
info@aupair-jana.cz
SERVÍRKA, ÈÍŠNÍK, KUCHAØ, POMOCNÝ 
PERSONÁL 
Pro konkrétní restaurace/hotely hledáme 
pro dlouhodobou èi sezónní spolupráci: 
servírky, èíšníky, pokojské, personál pro 
úklid a èištìní a hlavnì kuchaøe,kuchaøky 
a šéfkuchaøe.
Všechny nabídky jsou se zajištìným 
ubytování. Podrobnosti k nabídkám 
sdìlíme rádi po telefonu, e-mailem anebo 
si je mùžete prohlédnout na našem webu 
vèetnì fotek, popøípadì jsou k doposlání. 
Osobní schùzku uvítáme u nás èi v pøímo 
u zamìstnavatele. Po telefonu s Vámi 
vybereme nejvhodnìjší nabídku. 
Nabízený plat (hrubého): 1000 - 2500 
EUR/mìsíc dle zkušeností a pozice.  
Jazykové znalosti: Nìmèina - mírnì 
pokroèilý.
Zadavatel Bartlett Recruitment s.r.o.
Jugoslavska 11, I.P.Pavlova, 120 00 Praha 2, 
Hruska Petr, Tel.: +420608769029,  
info@bartlett.cz, www.bartlett.cz 

PRÁCE 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. 
Pracovní doba max. 20 hod týdnì. 
Vhodný uchazeè: vìk 18 -36let vìkové 
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. Maximální délka pobytu 1 rok 
na pracovní povolení WHS. 
Zadavatel Personnel Libuše Èechová
Libuše Èechová, 420602409383
personnel@pracenovyzeland.cz

NÌMECKO

NOVÝ ZÉLAND

AU-PAIR
Pro svoji známou ve Francii v oblasti 
Annecy hledám au-pair, která by se 
mohla starat o její dceru. Základním 
požadavkem je alespoò malá znalost 
francouzského jazyka, nebo� maminka 
nemluví anglicky. Práce zahrnuje starost 
o holèièku (odvoz do/z školy, dìlání 
úkolù atp.) a obèasná výpomoc v 
domácnosti. V pøípadì zájmu o bližší 
informace mì kontaktuj na kontaktech 
zobrazených v profilu. Klára 605 513 358
Zadavatel Klára Kupková, 605 513 358
klarakupkova@seznam.cz

FRANCIE

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 



KUCHARKA V ALPSKEM RODINNEM 
PENZIONU
Hledame kuchare / kucharku pro nas 
rodinny penzion v rakouskych Alpach 
1500m n.m. v male lyzarske oblasti primo 
u spodni stanice lanovky. Kapacita cca 
prumerne 50 - 60 ubytovanych. 
NABIZIME: - domaci pratelska - rodinna 
atmosfera - krasnem prostredi 
rakouskych alp - ubytovani a strava 
ZDARMA spolu se SKIPASSEM
- ODMENA dle dohody (podle zkusenosti)
- socialni a zdravotni pojisteni
- pratelstky sef, kolegove a hoste
POZADUJEME: - samostatnost - od 
planovani jidla, objednavani po pripravu 
a servirovani. Pripravujeme: snidane, 
obedy, vecere a jidla alacard. Vecere jsou 
tri chody a jedno vegetarianstke jidlo. 
Salatovy bar. POZOR pouze DOMACI 
rakouska a ceska kuchyne . Zauceni je 
samozrejmosti, pomocne sily z ceske 
republiky. Znalost jazyka neni nutna, ale 
vitana. - loajalnost, pratelskost, prace v 
tymu, flexibilitu, TERMIN: 15.12.2013 - 
cca 14.4.2014. Zivotopisy zasilejte prosim 
nejlepe v nemcine nebo anglictine.
Zadavatel soukroma osoba, Klara a Franz 
Wagner, 004365638054, info@palettia.at
DOPOLEDNÍ ÚKLID PRODEJNÍCH 
PROSTOR GRAZ
Hledáme brigádnice na dopolední úklid 
prodejních prostor. Pouze vážné 
zájemkynì se zkušenostmi s 
profesionálním úklidem. Zasílejte své CV 
prosím na uvednený email. Termín od 
6.1.2014 do 28.2.2014. Odmìna 6 - 7 
€/hodina.
Zadavatel Cleanmary, Michaela Tychtlová
m.tychtlova@seznam.cz
VÁNOÈNÍ DEKORACE VE VÍDNI A 
SALZBURGU
Pøíjmeme pracovníky na vánoèní 
dekorace a instalaci odvìtlení v 
obchodech ve Vídni a Salzburgu!
Brigáda je na 14.dní.Ubytování zajištìno!
Plat:cca.1.200€ 9€/hod. Vhodné pro páry 
se smyslem pro estetiku. Nástup  
27.11.2013. Zájemci prosím zaslat CV na 
e-mail adresu.
Zadavatel Rita Klos, ritaklos@fastmail.fm
SERVÍRKA, ÈÍŠNÍK, KUCHAØ, POMOCNÝ 
PERSONÁL 
Pro konkrétní restaurace/hotely hledáme 
servírky, èíšníky, pokojské, personál pro 
úklid a èištìní a hlavnì kuchaøe,kuchaøky 
a šéfkuchaøe. Všechny nabídky jsou se 
zajištìným ubytování. Podrobnosti k 
nabídkám sdìlíme rádi po telefonu, e-
mailem anebo si je mùžete prohlédnout 
na našem webu vèetnì fotek, popøípadì 
jsou k doposlání. Po telefonu s Vámi 
vybereme nejvhodnìjší nabídku. 
Nabízený plat (hrubého): 1000 - 2500 
EUR/mìsíc dle zkušeností a pozice.  
Jazykové znalosti: Nìmèina - mírnì 
pokroèilý.
Zadavatel Bartlett Recruitment s.r.o.
Jugoslavska 11, I.P.Pavlova, 120 00 Praha 2, 
Hruska Petr, Tel.: +420608769029,  
info@bartlett.cz, www.bartlett.cz 

PRÁCA V DISTRIBUÈNOM CENTRE 
Náplòou práce budú hlavne tieto 
èinnosti: - vyzdvihnutie a balenie tovaru 
a jeho príprava na vyskladnenie - 
používanie ruèného skenera - 
manipulácia s tovarom: nakladanie a 
premiestòovanie tovaru - príprava tovaru 
na odvoz – dohliadanie na presun tovaru 
na urèené miesto naloženia, riešenie 
problémov
- vypisovanie formulárov, reportov a 
záznamov, udržiavanie databázy
- balenie tovaru, etiketovanie, práca za 
pásom - dodržiavanie noriem a 
požadovaných výsledkov - pracuje sa 5 
dní v týždni a 2 dni vo¾no (minimálne 37,5 
hodiny týždenne) - mzda od 6,50 
GBP/hod. v hrubom - možnos� dlhodobej 
práce. Ubytovanie: - ubytovanie 
zabezpeèené cez ubytovacieho agenta – 
možnos� komunikova� v slovenskom 
jazyku - doprava z/do práce zabezpeèená 
ubytovacím agentom.
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
PRÁCA VO VYHRIEVANOM SKLADE 
Nástup možný ihneï. Jedná sa o fyzicky 
nároènejšiu prácu v teplom sklade ( cca 
17 stupòov). Práca je však vhodná aj pre 
ženy a absolventov. Potrebná je znalos� 
anglického jazyka na minimálne mierne 
pokroèilej až pokroèilej úrovni. Náplò 
práce: Objednávky sa dostávajú cez 
scanner (AMT). Tovar sa nakladá na 
paletu a následne sa vykladá na urèené 
miesto pomocou elektrického vozíka 
(LLOP). Práca taktiež zahàòa triedenie, 
balenie, nakladanie a vykladanie tovaru 
pod¾a objednávky. 
Zadavatel MOBILE COLLEGE
Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina,  Jaroslav 
Ïurana, Tel.: 0903199901,0944087044
http://www.mobilecollege.sk
PRÁCE VE SKLADU 
Posledné vo¾né miesta s odchodom 
13.11.2013. Nový ubytovate¾. Možnos� 
nadèasov a dobrého zárobku. Reading.
H¾adáme ¾udí na prípravu tovaru pod¾a 
objednávok. Ide o prácu na oddelení 
potravín, aj na iných oddeleniach ako: 
CD’s, kníh, DVD’s, poèítaèových hier a 
iných. Práca je fyzicky nároèná vzh¾adom 
na dosiahnutie požadovanej normy. 
Èinnos� zahàòa opakované úkony a 
manipuláciu s krabicami. Pracuje sa s 
elektrickými vozíkmi LLOPT, na ktoré sa 
nakladá tovar a odváža sa na expedíciu v 
sklade. Práca vyžaduje manipuláciu s 
ruènými skenermi a prácu s 
objednávkami prostredníctvom poèítaèa, 
ktorý vyhodnotí množstvo, miesto 
vyzdvihnutia tovaru a následne miesto 
zloženia kompletnej objednávky.
Vašou úlohou bude bežná práca v 
sklade: - kontrola tovaru, skladových 
zásob - práca s elektrickými vozíkmi
- vyzdvihnutie urèeného tovaru a jeho 
expedícia - práca s ruèným skenerom a

práca s PC (vkladanie dát) - manipulácia 
s tovarom (od 2-25 kg) Iné výhody - 
etiketovanie - práca na zmeny - pod¾a 
objednávok možnos� pracova� aj v 
sobotu, v nede¾u a cez sviatky - pracuje 
sa minimálne 37,5 hodín/týždenne a viac 
(možné nadèasy) - možnos� zosta� vo 
Ve¾kej Británii dlhodobo - poistenie 
hradené zamestnávate¾om pod¾a britskej 
legislatívy - možnos� vrátenia daní pri 
odchode z krajiny - bez akýchko¾vek 
poplatkov agentúre. Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokroèilý.
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
SKLADNÍK. 
Práca v novom, najväèšom 
potravinárskom distribuènom sklade v 
Európe - okolie Londýna. 
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, na ktoré sa 
nakladá tovar a odváža sa na expedíciu v 
sklade. H¾adáme hlavne pracovníkov, 
ktorí spåòajú základné podmienky - 
znalos� anglického jazyka na 
komunikatívnej úrovni a majú motiváciu 
pracova�. Náplòou práce bude hlavne 
kontrola tovaru a skladových zásob, 
expedícia tovaru, práca s ruèným 
skenerom, práca s PC - vkladanie dát, 
manipulácia s tovarom (od 2-25 kg), 
etiketovanie . Tieto úlohy vyžadujú 
vysokú úroveò pozornosti, detail pre 
prácu, presnos� pri chystaní a balení, 
udržiavanie dobrých vz�ahov na 
pracovisku s ostatnými kolegami, tímovú 
spoluprácu, flexibilitu a udržiavanie 
èistoty pracoviska - hygienu.
Práca je na smeny - pod¾a objednávok 
možnos� pracova� aj v sobotu, v nede¾u 
a cez sviatky. Po príchode zabezpeèené 
ubytovanie v hoteli na prvé dva 
týždne/cca za úhradu 77 GBP týždenne . 
Práca na min. 6 mesiacov s možnos�ou 
predåženia - pomoc so zakúpením letenky 
- poskytnutie pracovnej uniformy
- príjemná pracovná atmosféra, teplý 
sklad - asistencia na mieste - pomoc s 
vybavením ubytovania, podpis nájomnej 
zmluvy, absolvovanie základného testu 
pre prácu v sklade, registraèné 
procedúry.
Zadavatel ALEKO agency, s.r.o.
Levocska 4, 080 01 Presov, Eli Kravcova
Tel.: 0907515265, Fax: 051/489 30 22,
aleko@praca-info.sk
http://www.praca-info.sk
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