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ÈESKÉ BUDÌJOVICE - NOÈNÍ PÁTEÈNÍ 
STROJNÍ ÚKLID
Hledáme pracovníka na provádìní 
páteèního noèního úklidu výrobních 
prostor v období listopad 2013. Jedná se 
o noèní strojní úklid výrobní haly pomocí 
jednokotouèového stroje. Jedná se o 
brigádu v potravináøském prùmyslu - 
Zákaz nošení ozdobných pøedmìtù 
(náušnice, piercing, øemínky, øetízky, 
náramky, prsteny, náramkové hodinky 
apod.). Zákaz nošení nalakovaných, 
dlouhých  a umìlých nehtù.
Zaškolení probìhne pøímo na pracovišti 
pøed zahájením práce.
Zadavatel Kvalita družstvo služeb, Radomír 
Valert, 777 773 112, 
radomir.valert@kvalita.com
TRHOVÉ SVINY - ROZNOS LETÁKÙ
Ronos ve støedu, letáky jsou dovezeny již 
v prùbìhu Úterý, bydlištì v místì 
roznosu, odpovìdnost, peèlivost. 
Zadavatel MD, Martina, rtima@seznam.cz

TÝN NAD VLTAVOU - TAZATEL/KA - 
MARKETINGOVÝ PRÙZKUM
Nìmecká 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 Èešku, 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
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ÈESKÝ KRUMLOV - DORUÈOVATEL 
LETÁKÙ A ADRESNÝCH ZÁSILEK
Hledáme šikovné a spolehlivé 
doruèovatele pro pìší roznos a roznos 
automobilem adresných a neadresných 
zásilek. Volné lokality LIPNO NAD 
VLTAVOU,HORNÍ DVOØIŠTÌ,ROŽMBERK 
NAD VLTAVOU,VYŠŠÍ BROD, HRUDKOV, 
PØEDNÍ VÝTOÒ,. Brigáda vhodná jako 
pøivýdìlek k práci nebo ke studiu. 
Pracovní doba 1-2 dny v týdnu. U 
motorizovaných doruèovatelù je 
podmínkou vlastní automobil.Do 
pøípadných nabídek uvádìjte svá 
telefonní èísla. Upøednostòujeme 
zájemce s bydlištìm v místì z jedné 
uvedených lokalit,nebo blízkém okolí.
Zadavatel Mediaservis s.r.o., Michal 
Puchinger, 725 739 129
puchinger@mediaservis.cz 

VÝZKUMEM TRHU A VEØEJNÉHO 
MÍNÌNÍ.
Hledáme ženy s trvalým bydlištìm na 
území ÈR ve vìku od 15-ti let, které mají 
alespoò jedno dítì ve vìku 0 – 6 mìsícù.
V souèasné dobì pro našeho 
významného klienta realizujeme projekt 
na téma týkající se dìtské výživy.
Pokud se chcete stát naší respondentkou, 
pošlete nám Vaši e-mailovou adresu na 
kontaktní e-mail. Po vyplnìní tohoto 
krátkého dotazníku Vás zaøadíme do 
výzkumu týkající se dìtské výživy a 
dotazník Vám zašleme opìt na Váš e-mail.
Zadavatel TNS AISA, Lucie Èervená
272 177 319, 

www.my-map.eu/cz, www.tns-aisa.cz
Lucie.Cervena@tnsglobal.com

TÁBOR- KOSMETICKÁ PORADKYNÌ-
VIZÁŽISTKA 
Rozšiøuji svùj tým o kosmetické 
poradkynì. Hledám ženy, které baví 
práce s lidmi, kosmetika, vizážistika. 
Hledám ženy rozhodné, samostatné, 
aktivní, které na sobì rády pracují a dále 
se vzdìlávají. Nabízím profesionální 
školení v typologii pleti, líèení, vizážistice, 
možnost výdìlku v závislosti na 
produktivitì práce, možnost kariéry. Není 
nutná praxe ani zkušenosti, vìk 
nerozhoduje. Požaduji pøíjemné 
vystupování a férové jednání. 
Zadavatel Nikola Macek, Telefon:
608 431 638
TÁBOR - KONTROLY NEADRESNÉ 
DISTRIBUCE ÈR
Podmínky - øidièský prùkaz B, automobil 
vlastní - PC, fo�ák (staèí fo�ák v mobilu)
- zkušenosti s prací na PC, excel, maily, 
internet, scanování (focení dokumentù a 
následné zasílání mailem) - èasová 
flexibilita (práce bìhem dopoledne)
- profesní zkušenosti jsou vítány. 
Prosím posílejte životopisy na mail.
Plat: 700 - 1000 Kè/den.
Zadavatel DO-hled s.r.o., Jana Novotná
Zámecké námìstí 1263, Frýdek-Místek, 738 
01, info@do-hled.cz

TÁBORSKO

ÈESKOKRUMLOVSKO

JINDØICHÙV HRADEC - PRACOVNÍK NA 
ODPOLEDNÍ ÚKLID KANCELÁØÍ
Hledáme pracovníka na odpolední úklid 
kanceláøí v lokalitì Jindøichùv Hradec. 
Pracovní doba PO-PÁ 15-19hod, DPP, 

JINDØICHOHRADECKO

mzda 2 500 - 5 000Kè (dle úseku). Nástup 
od 1.12.2013.
Zadavatel Zenova services, s.r.o., Eva 
Šafránková, V Celnici 10, Praha 1, 728 192 
111, safrankova@zenova.cz

JINDØICHOHRADECKO

HORNÍ VLTAVICE - LEKTOR KURZU 
ZÁKLADY OBSLUHY PC
Lektor kurzu Základy obsluhy PC (MS 
Office, Windows, Internet). Plat: 150 
Kè/hodina.
Zadavatel Jintes CB s. r. o., Ing. Cyril 
Macho, U Výstavištì 1429, Èeské 
Budìjovice

PRACHATICKO

VOLYNÉ - BALENÍ, MONTÁŽ VÝROBKÙ A 
DALŠÍ PRÁCE VE VÝROBÌ.
Nabízíme Vám - práci v jednosmìnném 
provozu - zajímavé mzdové ohodnocení - 
pøíspìvek na závodní stravování
- vstøícný lidský pøístup - férové jednání
- po zapracování možnost pøevodu do 
kmenového stavu pøidìlené spoleènosti
Požadujeme: - 100% docházku - 
spolehlivost - pracovitost. Nástup: ihned
Pokud Vás zaujala tato pozice, zašlete 
prosím svùj životopis na e-mailovou 
adresu: pisek@manpower.cz s uvedením 
názvu pozice v pøedmìtu Vašeho e-mailu, 
nebo pro bližší informace volejte 733 676 
489.
Zadavatel MANPOWER,  Hermína 
Jandíková, Žižkova tøída 182, 39701 Písek

STRAKONICKO

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!  

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
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INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ NEBO 
SNOWBOARDINGU
Hledáme instruktora lyžování èi 
snowboardingu s platnou licencí na 
zimní školy v pøírodì nebo lyžaøské kurzy 
– zima 2014. Požadujeme: - PODMÍNKOU 
– platná licence instruktora lyžování èi 
snowboardingu - pøívìtivý vztah k dìtem 
- zodpovìdnost - èistý výpis z rejstøíku 
trestù. Nabízíme: - dopravu z Prahy na 
místo a zpìt zdarma - ubytování v hotelu 
zdarma - stravování zdarma 
Strukturovaný životopis s aktuální èi 
pasovou fotografií zasílejte na uvedený 
e-mai. Do pøedmìtu uveïte " Instruktor 
lyžování/snowboardingu 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
PØIDÁVÁNÍ/EDITACE PRODUKTÙ DO 
ESHOPU Z DOMOVA
Firma SemenaOnline, s.r.o. hledá 
brigádníka na pozici: Pøidávání èi editace 
produktù v eshopu. Jedná se o práci z 
domova, ale hledáme nìkoho, kdo by mìl 
èas na brigádu co nejdøíve. Vyžadujeme 
dobrou znalost èeštiny, peèlivost, 
schopnost práce na PC. Mzda: 5 Kè/ 
produkt. V pøípadì zájmu nás prosím 
kontaktujte výhradnì emailem! Je nutné 
zaslat životopis.
Zadavatel SemenaOnline s.r.o., Zuzana 
Bednárová, bednarova@semena.cz
ÈLEN OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - 
VOLBY EP 2014.
Èeská pirátská strana nabízí každému 
obèanu ÈR, staršímu 18 let, možnost být 
delegován za èlena okrskové volební 
komise ve volbách do Evropského 
parlamentu, které se budou konat 
vtemínu 23. a 24. 05. 2014. V pøípadì 
Vašeho zájmu zašlete na sebe kontakt 
prostøednictvím e-mailu. Po vyhlášení 
voleb prezidentem ÈR Vás budeme 
kontaktovat a zašleme registraèní 
formuláø. Do e-mailu neuvádìjte žádná 
svá citlivá data. Plat: 1300 - 1600 
Kè/jednorázovì.
Zadavatel Èeská pirátská strana, 
www.pirati.cz, Patrik Koranda
Èeská pirátská strana, Dalimilova 6, 130 00 
Praha 3, okrsky@email.cz
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK, GRAFIK, 
PROGRAMÁTOR
Pro novì vznikající webový portál 
hledáme kolegy na tyto 3 pozice. 
Požadujeme perfektní znalost 
poèítaèového a internetového prostøedí 
(podle dané pozice), spolehlivost a 
peèlivost . U pozice programátor a grafik 
preferujeme praxi v oboru. V pøípadì 
zájmu zašlete životopis a nabídky práce 
na náš e-mail.
Zadavatel Liber, Aleš Pavlíèek
liber.nabor@seznam.cz

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
Spektrum – Krajská rada dìtí a mládeže 
Zlínského kraje hledá programátora na 
tvorbu a grafický návrh webových 
stránek v redakèním systému WordPress. 
V pøípadì zájmu zašlete ukázky a cenový 
požadavek.
Zadavatel Spektrum - Krajská rada dìtí a 
mládeže Zlínského kraje, Michaela Pokorná
info@krdmzk.cz
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 
nebo papírovými dotazníky.
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. Další informace:
Provádíme kontinuální výzkum trhu, 
médií a veøejného mínìní. Práce tazatele 
je vhodná zejména pro aktivní lidi s 
dobrými komunikaèními schopnostmi a 
orientací v regionu, kteøí hledají èasovì 
nenároènou práci s odpovídajícím 
ohodnocením za kvalitnì odvedenou 
práci – napø. ženy na mateøské dovolené, 
senioøi, studenti.Pokud Vás naše nabídka 
zaujala a pocházíte z uvedených okresù a 
okolí, zasílejte své CV na
jana.tomesova@median.cz a do 
pøedmìtu uvádìjte: Tazatel.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová
Adresa:, Národních hrdinù 73, 19012 Praha 
- Dolní Poèernice, 
VYTVÁØENÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLÙ V 
AJ
Hledáme studenty, kteøí nám pomohou s 
tvorbou materiálù pro výuku AJ. 
Požadujeme znalost AJ na úrovni C1 a 
vyšší. Studium anglistiky je výhodou. 
Rozsah 10-20h. týdnì, dynamická 
pracovní doba, práce z domova (nejen 
Praha!). V pøípadì zájmu nám zašlete 
vaše CV.
Zadavatel SPÌVÁÈEK jazyková škola s.r.o.
Mgr. Petra Dušková, 
petra.duskova@spevacek.info

AU-PAIR do nìmecké rodiny nedaleko 
Leverkusen od prosince 2013.
Hledáme laskavou dívku-nekuøaèku do 
rodiny se 2 dìtmi (5,7 let): doprovod dìtí 
do školy/školky, péèe ve volném èase, 
pøíprava jídla a výpomoc v domácnosti. 
Požadavky: zkušenost s péèí o dìti/práce 
s dìtmi, aktivní a zodpovìdný pøístup, 
znalost NJ na komunikativní úrovni. 
Rodina nabízí vlastní pokoj, stravu, 
pojištìní a kapesné 260 eur mìsíènì + 
pøíspìvek na jazykové kurzy. Zázemí a 
podpora nìmecké spoleènosti pro chùvu 
zajištìna.
Zadavatel pme service s.r.o., Dagmar 
Najbrtová, personal@pme-service.cz
AU-PAIR Stuttgart
Rodina se 3 dìtmi (dívky 8 a 6 let a 
chlapec 4 roky) s maminkou mluvící 
èesky, hledá sleènu nad 20 let s ØP, která 
by s dìtmi hovoøila èesky, odvážela je 
autem do školy, školky a aktivit, hrála si 
a modelovala, dìtem vaøila (pekla) a 
sportovala s nimi. Lehèí domácí práce 
(vyklízení myèky, žehlení), rodina má 2x 
týdnì zajištìn úklid. Rodina poskytuje 
vlastní pokoj s kuchyòkou a koupelnou, 
TV a internet, auto k užívání, kurz nìm. 
jazyka, jízdenku MHD a pojištìní, 
kapesné 300,- Euro mìsíènì, stravování 
s rodinou. Sleèna by mìla mít ráda dìti, 
zkušenosti v øízení a min. základní 
znalost nj. Zájemkynì posílejte své cv a 
dopis rodinì (v nj nebo èj) s fotkou.
Zadavatel Melanie Person s.r.o., Miroslava 
Malaníková, melanie@melanie.cz
NABÍDKA PRÁCE VE FRANKFURTU
Nabízíme práci v Nìmecku, v novì 
otevøené prádelnì ve Frankfurtu. 
Pracovní smlouva na rok, plat: € 8,25 
bruto/ hod., agentura zajiš�uje dopravu z 
místa ubytování do práce a zpìt zdarma, 
za ubytovaní poskytované agenturou 
zaplatí zamìstnanci poplatek 50 euro za 
týden, za práci bìhem Vánoc bonus 150 
euro. Nutná dobrá znalost angliètiny 
nebo nìmèiny, muži a ženy starší 18 let .
Zadavatel Werk&IK czech, Rewiesh Jibodh
732 831 213, r.jibodh@werk-ik.nl

PRÁCE NA LODI - Kuchaø, Servírka, 
Pokojská – 2014.
Nabízíme práci pro muže i ženy na 
øíèních hotelových lodích rùzných 
kategorií (3*-5*) plujících po všech 
øekách Evropy s uplatnìním ve všech 
oborech a úrovních hotelového provozu. 
Mzda dle pozice 850,- až 1.750,- Euro 
èistého
- cestování po Evropì - práce v 
mezinárodním kolektivu - procvièení 
cizích jazykù v praxi - ubytování na lodi 
zdarma - strava na lodi zdarma - tipy 35 - 
150 Euro týdnì / dle typu lodì a pasažérù 
Jazykové znalosti: Angliètina - aktivní 
nebo Nìmèina - aktivní.
Zadavatel CRUISINC JOBS s.r.o.
Nádražní 1622/13B, 692 01 Mikulov,  Ing. 
Vít Rosík, newcrew@cruisinc.cz
http://www.cruisinc.cz/

NÌMECKO

HOLANDSKO

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 



BRIGÁDA - BMW LIPSKO, DINGOLFING
Hledáme brigádníky s oprávnìním na 
vysokozdvižný vozík, také na pozici 
balení dílù pro BMW pro poboèky v 
Dingolfingu a Lipsku. Požadavky pozice:
- znalost nìmeckého jazyka - flexibilita
- èistý trestní rejstøík - výhodou 
oprávnìní na VZV. Platové ohodnocení: 
1200 - 1600 Eur. Zamìstnavatel zajiš�uje 
ubytování, pøíspìvek na bydlení. Poèet 
volných míst: 700. V pøípadì zájmu nás 
kontaktujte pouze telefonicky na èísle 
728 597 722 nebo 736 175 045 v dobì PO-
PA 9-17h, SO-NE 10-16h.
Zamìstnavatel: SCS Supply Chain 
Services AG, www.s-c-s-ag.de
Zadavatel SCS Supply Chain Services AG
Roman Dela Bandy, 728 597 722
roman.romanovic@seznam.cz
KUCHÁR, ÈAŠNÍÈKA, RECEPÈNÁ, 
KOZMETIÈKA-MASÉRKA
Kuchár-príprava pokrmov studenej a 
teplej medzinárodnej kuchyne, 
kalkulácia,preberanie tovaru,prípravné a 
èistiace práce v rámci kuchyne. 
Èašníèka-Objednanie, poradenie, 
objednanie hostí,vynesenie jedál a 
nápojov,prípadné zúètovanie,servis a 
prezentácia vína,debarasovanie..
Barmanka-príprava studených a teplých 
nápojov, cocktailov,objednanie 
hostí,zúètovanie,udržiavanie baru v 
èistote,doplòovanie skladu,preberanie 
tovaru,inventúra atï.
Chyžná-komplexné èistenie izieb a iných 
priestorov ako je Wellnes,prípadne 
jedáleò a kuchyòa,žehlenie,doplòovanie 
mini barov atï.
Kozmetièka -masérka -práca v 
hoteli,kompletná starostlivos� o ple� a 
poradenstvo, reflexno-relaxaèné 
prípadne športové masáže.
Recepèná- booking, audit, práca s 
kasou,denné hlásenia- reporty,Front 
Office, Back Office, Concierge atï.. 
Podmienkou je výborná znalos� NJ a AJ 
v niektorých prípadoch aj iný jazyk.
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk - 
aktívne.
Zadavatel Agentúra TITTL s.r.o.
Na pažiti 41/930, 91951 Špaèince
Erich Tittl, Tel.: 0948898606
E-mail: erich.tittl@gmail.com
http://www.agency-tittl.com
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OŠETØOVATELKA, PEÈOVATELKA 
Pro našeho klienta, významnou 
spoleènost se sítí poboèek v celé jižní 
Anglii, hledáme vhodné uchazeèky na 
práci ošetøovatelky, peèovatelky.
Bydlet a pracovat budete v domácnosti 
ošetøované osoby, nebo budete jezdit do 
více domácností. Mùže se jednat o staré 
nemohoucí lidi, lidi po úraze nebo 
postižené obèany, proto se úroveò péèe 
u každého klienta bude lišit. Všeobecnì 
se jedná o pomoc s péèí o domácnost, 
pomoc s oblékáním, stravou, denní 
hygienou, vaøením a podáváním lékù. 
Základní plat je urèen na 7,35 - 8.70 GBP 
na hodinu a pracovní doba je 40 hodin 
týdnì s možností pøesèasù. 
Zamìstnavatel požaduje pøedchozí 
zkušenosti s tímto nebo podobným 
typem práce, dobré znalosti anglického 
jazyka,pozitivní pøístup ke klientovi a 
smysl pro humor. Po Vašem pøíjezdu 
budete absolvovat školení. Pokud si 
myslíte, že splòujete požadované 
pøedpoklady a tato nabídka Vás zaujala, 
napište si o více informací. Za 
zprostøedkování této práce nehradíte 
žádné poplatky.
Zadavatel ALBIONjob - práce v zahranièí
Roman Dresler, 603 269 458
dresler@albionjob.cz
AU PAIR PLUS
ESSENTIAL CRITERIA companionship
good spoken English. Driving:
• Accompanying employer on days out
• Appointments • Local shopping
Shopping:• in local town, or village shop
Essential to have excellent cooking skills 
:• able to cook with and without guidance
General Housework: • Hoovering 
/Sweeping • Changing beds, putting new 
sheets on beds etc.
Zadavatel KES AGENCY, 
www.kesagency.com, 775 213 911
info@kesagency.com
HOUSEKEEPING  CUMBRIA
Job description : • Waitressing – a la 
carte restaurant, full food service plus 
washing up • Bar service – training will 

CICD a organizace Humana People to 
People hledá dobrovolníky do svých 
programù. Mùžeš pøispìt k boji proti 
chudobì a stát se vývojovým 
instruktorem. Je to životní šance, která 
mùže zmìnit život tobì i lidem, kterým 
pomùžeš v Africe nebo Indií! Mùžeš 
pracovat na tìchto projektech: • Projekty 
ve školách • HIV/AIDS prevence • Projekt 
na podporu a pomoc dìtem • Projekty na 
školení uèitelù •Farmaøení
Požadavky: Netøeba žádných 
pøedchozích kvalifikací! Osoba musí být 
starší 18 let, být pracovitá, motivovaná a 
flexibilní. Mít platný pas EU
Na výbìr jsou tyto programy:
- 14 mìsíèní – Boj s chudobou zaèíná v 
dubnu 2014
- 18 mìsíèní – Boj s chudobou zaèíná v 
kvìtnu 2014
- 24mìsíèní – Boj s chudobou zaèíná v 
únoru 2014
Pro více informací pište na mail.
Zadavatel Jakub Kuèera
JakubRafael@centrum.cz

be given or • Housekeeping – 7 
bedrooms & three self-catering cottages
• Laundry management – return soiled 
laundry, order clean laundry. Pay is L6.50 
per hour L35 live in expenses – not taken 
when on reduced hours. Winter hours 20 
Season hours 30-40 Length of contract - 
open Troutbeck Inn location • 
Countryside position in lake district
• On bus route to two small towns, 
Penrith & Keswick • 20 minute train ride 
to city, Carlisle • Penrith train station is 
on the main line – can easily visit 
Manchester, Newcastle, Glasgow, 
Edinburgh. Living accommodation
• Large static caravan in garden with own 
patio • Two bedrooms, sitting room with 
television, kitchen with cooking facilities 
& washing machine • Wireless internet 
available in bar. Podmínky: 
pro pozici housekeeper - mírnì / støednì 
pokroèilá AJ, pøedchozí zkušenosti jsou 
výhodou, ale ne podmínkou, min. 19 let
délka 6-12 mìsícù, nástup IHNED, 
Zájemci pošlete CV na email. 
Informace a náklady: 
http://www.coolagent.cz/cz/2859-gb-cool-
hospitality.html
Zadavatel Euro Pair s.r.o. (COOLAGENT)
Jaroslava Dudíková, Brno, Praha
420777124368, brno@coolagent.cz
CARE ASSISTANT - OPATROVATE¼/KA 
STARÝCH ¼UDÍ V OPATROVATE¼SKOM 
DOME
Všeobecná starostlivos� o obyvate¾ov 
opatrovate¾ského domu pre starých ¾udí.
Termín nástupu: November/December 
2013.
Zadavatel IFNE Slovakia, s.r.o.
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava,
Ing. Jana Popelišová, Tel.: 0915-706890
Fax: 033-6459 383, E-mail: 
info@pracavanglicku.eu
http://www.pracavanglicku.eu
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