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N A P S Á N Í R E C E N Z E N A N O V O U
SPOLEČENSKOU HRU.
Firma JIRASGAMES známá z oblasti vývoje
inovativních hraček, orignálních společen-
ských her a aplikací hledá vhodné uchazeče
pro napsání recenze na novou společenskou
hru Zapadákov 2: Bandit Paradise - viz také
videonávod na hru https://www.youtube.co-
m/watch?v=Cpgf9MYcCaU. Hledáme lidi 16+,
kteří mají zkušenost se psaním recenzí a hra-
ním moderních společenských her.
Odměnou za napsání recenze je tato nová hra
Zapadákov 2 (v ceně 749 Kč). Vybraní uchaze-
či si hru musí vyzvednout osobně v Praze na
adrese naší kanceláře a do týdne na ni napsat
recenzi v rozsahu cca 1-2 A4. Pokud máte o
tuto netradiční brigádu zájem, napište na náš
email, jaké jsou 3 Vaše nejoblíbenější moder-
ní společenské hry a zda jste již na nějakou
hru recenzi psali (případně odkaz na tuto
recenzi).
Zadavatel JIRASGAMES, Jiří Mikoláš, Máchova
21, Praha 2 Vinohrady, job@jirasgames.com
PROGRAMÁTOR APLIKACE PRO ANDROID
V C++
Hledám programátora, který zvládne vytvořit
středně obtížnou aplikaci proAndroid v C++.
Nepožaduji zaslání životopisu, stačí základní
informace (věk, studium) a jaké máte v této
oblasti zkušenosti + reference (postačí např.
školní projekt). Možnost osobní schůzky v
Praze výhodou, nikoli však podmínkou.
Zadavatel Ondřej Kolafa, ondrej@kolafa.cz
EXTERNÍ PRACOVNÍK - TAZATEL
Společnost MEDIAN s.r.o. - výzkum trhu,
médií a veřejného mínění, přijme externí spo-
lupracovníky - TAZATELE - pro výzkum v teré-
nu. Nabízíme zajímavou práci na notebooku
nebo formou vyplňování papírových dotazní-
ků. Náplň práce: Zjišťování názorů, postojů či
zvyků spoluobčanů dle zadaných kritérií.
Práce s elektronickými dotazníky na note-
booku nebo papírovými dotazníky.
Požadujeme- schopnost práce na notebooku
– podmínkou!- výborné komunikativní a vyja-
dřovací schopnosti- slušné vystupování- spo-
lehlivost a flexibilitu, ochotu cestovat do 30
km od místa bydliště (proplácení jízdného)-
účast na školení pod vedením našeho odbor-
ného pracovníka v Praze nebo Brně- práce je
vhodná pro osoby starší 18 let. Nabízíme:-
nástup možný ihned- spolupráci na dobu neu-
rčitou- pracovní dobu 10 - 15 hodin týdně-
odměna: 80 - 360 Kč za dotazník.
Zadavatel MEDIAN s.r.o., Jana Tomešová,
Národních hrdinů 73, 19012 Praha - Dolní
Počernice, www.median.cz
PŘEKLAD INTERNETOVÉ PREZENTACE DO
FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Pro naši společnost zabývající se stavební-
mi technologiemi poptáváme zodpovědnou
studentku / studenta VŠ v oboru
Francouzský jazyk pro překlad internetové
prezentace a souvisejících odborných textů
do Francouzského jazyka. Požadujeme per-
fektní znalost Francouzského jazyka, pečli-
vost a odpovědný přístup, možnost konzul-
tace s rodilým mluvčím, zkušenost s překla-
datelstvím ( reference ) a nejlépe zahraniční
stáž ve francouzsky hovořících zemích. IČO
VÝRAZNOU VÝHODOU ! V případě spokoje-
nosti, možnost dlouhodobé spolupráce.
Písemné nabídky s CV na uvedený email.
Zadavatel Elektrofyzika - Michal Macháč
Josef Silhán, hydroizolacia@azet.sk

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSTESKA /PRO-
MOTÉR
Jestli jsi komunikativní a spolehlivý(á),
máme pro tebe nabídku brigády mobilního
operátora a to 10.12, 11.12,12.12, 13.12,
17.12 ,18.12, 19.12 (lze dohodnout jen jed-
notlivé dny). Tvojí náplní práce bude aktivně
oslovovat mladé lidi v centru města a vypl-
ňovat s nimi krátký dotazník mobilního ope-
rátora. Nejedná se o prodej ani uzavírání
smluv, ale o solidní brigádu vhodnou pro
studenty. Mzda 75 Kč/hod. Doba brigády: 6
hodin denně (10.30-16.30hod). Pokud tě tato
nabídka zaujala, pošli nám svůj životopis s
termíny, ve kterých bys mohl(a) nastoupit.
Více informací na níže uvedeném telefonu.
Zadavatel Pavel Hála, 777 234 945
pavel.hala@andulka-services.cz
SRUBEC - ROZNOS REKLAMNÍCH LETÁKŮ
Hledáme distributora reklamních letáků do
poštovních schránek 2x v týdnu. Pro rych-
lejší komunikaci uvádějte prosím svou adre-
su a telefonní číslo, děkujeme. Je třeba mít
bydliště na uvedeném území.
Zadavatel Michal Dušák, Kateřina Dušáková,
Michal Dušák, 602 412 127, kd21@seznam.cz

FRYMBURK - MASÉR/KA
Brigáda na zimní sezónu 2013/14, požaduje-
me: masérský kurz, spolehlivost, komunika-
tivnost, flexibilitu. možnost ubytování a stra-
vování zdarma.
Zadavatel Wellness Hotel Frymburk, vedoucí
wellness, Frymburk 140, +420 725 069 052
spa.wellness@hotelfrymburk.cz
LIPNO NAD VLTAVOU - PRACOVNICE NA
ÚKLID APARTMÁNŮ
Hledáme pracovnice na úklid apartmánů na
Lipně nad Vltavou v termínech 28. 12. 2013
a 4. 1. 2014, doprava tam i zpět zajištěna
zdarma, odjezd z Č. Budějovic v uvedené
dny vždy v 7:30 hod. Nabízíme: 60,-Kč/h
Požadujeme: spolehlivost a ochotu praco-
vat.
Zadavatel Bohemia Manscraft spol., s r. o.,
Vendula Malechová, 608 822 658
cvcb@bohemia-manscraft.cz
KAPLICE - ROZNOS REKLAMNÍCH LETÁKŮ
Hledáme distributora reklamních letáků do
poštovních schránek 2x v týdnu. Pro rych-
lejší komunikaci uvádějte prosím svou adre-
su a telefonní číslo, děkujeme. Je třeba mít
bydliště na uvedeném území.
Zadavatel Michal Dušák, Kateřina Dušáková,
Michal Dušák, 602 412 127, kd21@seznam.cz
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ - PREZENTACE - FREE
SHOPY - hraniční přechody.
Agentura hledá aktivní, německy mluvící stu-
dentky pro prezentaci na prodejnách – hra

JINDŘICHOHRADECKO

ČESKÉ VELENICE - ROZNOS REKLAMNÍCH
LETÁKŮ
Hledáme distributora reklamních letáků do
poštovních schránek 2x v týdnu. Pro rych-
lejší komunikaci uvádějte prosím svou adre-
su a telefonní číslo, děkujeme. Je třeba mít
bydliště na uvedeném území.
Zadavatel Michal Dušák, Kateřina Dušáková,
Michal Dušák, 602 412 127, kd21@seznam.cz
LOMNICE NAD LUŽNICÍ - PEKAŘI -
POMOCNÍK V PEKÁRNĚ
Vvyučení v jakémkoliv oboru; pracovní
poměr na dobu určitou do 31.12.2013 s mož-
ností dalšího prodloužení; jednosměnná pra-
covní doba 17:00 - 3:00 hod.; výhodou - byd-
liště uchazeče v okolí Lomnice nad Lužnicí.
Zadavatel Marek Baštýř, +420 606 553 442,
Budějovická 118, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

VESELÍ NAD LUŽNICÍ - STRÁŽNÝ- STRÁŽNÁ
VYHRAZENO PRO OZP nebo pro osoby s
pracovním znevýhodněním - požadované
zkoušky odborné způsobilosti, zdravotní
způsobilost, trestní bezúhonnost nástup od
1.4.2014 - na 1 rok s možností prodloužení
na dobu neurčitou, směnný provoz 6-18, 18-
06 hod., výše mzdy nástupní + zákonné pří-
platky, příspěvek na penzijní nebo životní
pojištění.
Zadavatel Gustav Němec, Třebízského 875/17,
390 02  Tábor, +420 776 111 917, info@gugo-
o.cz, http://www.gugoo.cz

niční přechody Německo a Rakousko v ter-
mínech od 13.12. do 29.12..2013 (PÁ-NE).
Možnost pokračování spolupráce.  Vaše
časové možnosti: alespoň 1x v měsíci 3
dny, odměna min. 1.200,- Kč á den + cestov-
né. Jste-li komunikativní, spolehlivá, zašlete
Váš životopis + foto portrét  a postava na
kontakní e-mailovou adresu.
Zadavatel NEW CONCEPT Promotions,
Markéta Pajmová, casting2012@newcon-
cept.cz

PRACHATICKO

STRAKONICKO

PRACHATICE - POMOCNÉ PRÁCE -
DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Pro našeho významného klienta (supermar-
ket v Prachaticích) hledáme brigádníky/bri-
gádnice na výpomoc. Náplň práce: - doplňo-
vání zboží. Nabízíme - brigádu na ranní a/ne-
bo odpolední směny - mzda 71,-Kč na hodi-
nu - nástup možný ihned. Požadujeme: -
spolehlivost a pečlivost - vhodné pro stu-
denty. V případě zájmu zasílejte životopis
nebo pro bližší informace volejte 606 776
400.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Pavla Síková
Radlická 714/113a, 15800 Praha - Jinonice,

STRAKONICE - RECEPČNÍ DO
INFOCENTRA
Pracovní poměr na dobu určitou 1/2 roku s
možností prodloužení KONTAKT: nejprve si
domluvit telefonicky schůzku - Miroslav
Franc, 734 753 724, miroslav.franc@barto-
napartner.cz
Zadavatel Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice
580, 779 00 Olomouc, miroslav.franc@bartona-
partner.cz, http://www.barton-a-partner.cz/
VODŇANY - ŘIDIČ/UKLÍZEČ
POŽADAVKY: ŘP"B" + profesní průkaz -
možno zaměstnat i na vedlejší pracovní
poměr (130h/měsíc)
Zadavatel Cít Novák, 724 025 741, jatka.vod-
nany@quick.cz

REŠERŠÉR
Jde o tvorbu odborných rešerší především z
oboru Ekonomie a příbuzných oborů.
Nicméně rádi navážeme spolupráci i se stu-
denty dalších společenských věd. Hledám
studenty minimálně ve II. ročníku bakalář-
ského cyklu veřejných vysokých škol.
Zadavatel Au Cat s.r.o., Vladimír Dlouhý
spolupracefy@gmail.com

06.12.2013
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Informační centrum pro mládež Tábor,  občanské sdružení

www.icmtabor.cz

INFOLISTY ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ - 49.týden
Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ
MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures

SEZNAM POVOLENÍ
AGENTUR PRÁCE V ČR

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

ÚŘAD PRÁCE
ČESKÉ REPUBLIKY

http://portal.mpsv.cz/upcr



NĚMECKO

PRACOVNÍCI PRE SIEŤ BURGER KING
Burger King prevádzky po celom Bavorsku.
Začnete pracovať ako pomocný pracovník
alebo pokladník na prevádzke Burger King -
po zaškolení začnete tréning na manažéra
prevádzok - možnosť kariérne rásť. Náplňou
práce manažéra je koordinovanie pracovné-
ho tímu a celej prevádzky + plánovanie, orga-
nizovanie prevádzky, zabezpečovanie pra-
covných postupov, vedenie dokumentácie
- školenia, motivácia, hodnotenie výkonnosti
zamestnancov. Jazykové znalosti: Nemecký
jazyk - aktívne. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO):
1000 - 2000 EUR/mesiac + možnosť viesť via-
cero prevádzok, s čím rastie aj Vaša mzda.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
námestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Silvia
Slivková, Tel.: +421 (0)32 7440174, tn@univer-
salconsulting.sk, www.universalconsulting.sk
SKLADNÍČKAV SKLADE S KOZMETIKOU
Pre nášho klienta v Nemecku hľadáme pra-
covníčky do skladu s kozmetikou. Náplňou
práce bude balenie, štítkovanie a distribúcia
kozmetických výrobkov. Práca je na cca 3
mesiace. Výhodou je mať k dispozícii auto.
Ubytovanie je zabezpečené za 100€ na mesia-
c. Ide o trojsmennú prevádzku. Peißenberg
/60km od Mníchova/, Ponúkaný plat (brutto):
8,50€/ hod. brutto + smenné príplatky. Termín
nástupu: 7.1.2014. Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk - aktívne.
Zadavatel LUTO Automotive s.r.o., Strojárenská
1, 040 01 Košice, Ing. Martina Jopeková, Tel.:
0911634471, E-mail: martina.jopekova@lutoau-
tomotive.com, http://www.lutoautomotive.com
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Hledáme pracovníky do Německa (Bavorsko)
s komunikativní němčinou. Nabízené pozice:
Pomocné práce ve skladu/ řidič VZV.
Předpokládaný nástup je na jaře roku 2014.
Zadavatel DEKRA kvalifikace a poradenství
s.r.o., Türkova 1001/9, 149 01 Praha 4, dekra@-
dekra.sk, http://www.dekraslovakia.sk,

OŠETŘOVATEL - OŠETŘOVATELKA
Společnost Active Assistance hledá vhodné
kandidáty na pozici "ošetřovatel/ka".
Společnost vznikla v r. 1992 a poskytuje nej-
lepší "live-in" a "live-out" péči lidem s fyzic-
kým postižením, specializuje se na poskyto-
vání péče dětem a dospělým s poraněním
páteře. Hledáme nováčky, kteří jsou nadšení
a mají výborné komunikační schopnosti.
Podmínky přijetí: věk 21+, bezúhonnost
řidičský průkaz a zkušenosti s řízením
dobrá znalost anglického jazyka, výborné
komunikační schopnosti, chuť pomáhat
lidem. Nabízíme: Pohovory v České
Republice, Pohovory přes skype, Práci na
plný i částečný úvazek (práce na pracovní
smlouvu, minimálně 6 měsíců), Proplacení
cestovních výdajů na školení až do výše £60,
proplaceno po odpracování 6ti měsíců
5ti denní školení vAnglii, ubytování zdarma
Proplácení cestovních výdajů k/od klienta v
rámci Anglie a Walesu, Bezplatné zprostřed-
kování práce. Během práce s klientem nepla-
títe ubytování a stravu. Možnost cestování a
čerpání dovolené podle zákoníku práce
placená dovolená. Měsíční příjem od 1.259
GPB čístého. V případě zájmu prosím pošlete
Váš životopis v anglickém jazyce na:
activeassistance@seznam.cz. Pro více infor-
mací o společnosti a roli PA, prosím navštivte
www.activeassistance.cz . Klíčová slova:

MÄSIARI NAKOSTENIE BRAVČOVINY
Ubytovanie zdarma, nástup ihneď alebo v
januári 2014. Vykosťovanie bravčových
stehien a pliecok na linke (páse) nie stole
- potrebné sú skúsenosti s vykosťovaním
bravčoviny min. 3 roky. - výučný list v odbore
mäsiar je výhodou nie podmienkou - prax zo
zahraničia je výhodou, nie podmienkou. Ak
ste mäsiar a máte záujem pracovať spolu s
Vašou manželkou, vieme Vás umiestniť spo-
ločne. Ženy pracujú na balení. Možnosť
umiestniť aj skupinky kamarátov,partie a tiež
páry (muž – mäsiar, žena – pomocná pracov-
níčka) - možnosť nadčasov za príplatok
- ubytovanie zabezpečené ZDARMA v zaria-
dených rodinných domoch (platíte iba 15-30
Eur mesačne za energie) - cesta do práce a z
práce zabezpečená ZDARMA, práca min.na 3
mesiace (1.mesiac skúšobná doba). Mzda Od
1200 - 1600 Eur v čistom mesačne.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
námestie 18, 911 01 Trencin, Bc. Martina
Kazárová, Tel.: 00421 32 7440174, martina
@universalconsulting.sk
http://www.universalconsulting.sk
PRÁCE PRI SPRACOVANÍ MÄSA, NA
EXPEDÍCII, BALENIE A ETIKETOVANIE
VÝROBKOV, PRÍPADNE RÔZNE SKLADOVÉ
PRÁCE.
Od januára 2014. Možnosť umiestniť páry aj
skupinky.
Ponúkame voľné miesta najmä do mäso závo-
dov, kde sa spracováva bravčové mäso, v prí-
pade potreby Vás zamestnávateľ môže
umiestniť aj do pekárne, baliarne vajíčok
alebo mraziarne. Možnosť dlhodobej práce a
kariérneho rastu - ubytovanie zabezpečené
zamestnávateľom - neplatíte depozit vopred
- všetky formality a potrebné prihlásenie na
úrady v Holandsku za Vás vybavuje zamest-
návateľ - cesta do/z práce zabezpečená
zamestnávateľom zadarmo - plat od 700 Eur v
čistom mesačne už po odrátaní ubytovania a
odvodov - rôzne benefity a príplatky ku mzde
- extra tzv. dovolenkový plat vyplácaný v máji
(môže vyjsť až do výšky 2000 Eur). Pred
odchodom Vám poskytneme všetky informá-
cie, ktoré potrebujete, aby ste mohli začať pra-
covať v Holandsku+asistenčná linka počas
c e l e j d ĺ ž k y V á š h o p o b y t u v
Holandsku+asistencia s dopravou do
Holandska.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
námestie 18, 911 01 Trencin, Ing. Barbora
Kolodziej, Tel.: 0327440174, uc@universalcon-
sulting.sk, www.universalconsulting.sk
PRACOVNÍČKY SO ZÁKLADMI ANGLIČTINY,
NÁSTUP IHNEĎ.
Pre nášho klienta hľadáme flexibilné pracov-
níčky (baličky, operátorky a skladníčky) do
rôznych skladov, fabrík a holandských spo-
ločnost í . Pracovné ponuky pre: -
Pracovníčky do rôznych skladov (elektroni-
ka, drogéria, textil, hračky, počítačové súči-
astky, potravinársky priemysel, balenie
sendvičov, pekárne, čokoládovne a iné …).
Náplňou práce je príprava a balenie tovaru
podľa objednávok, príprava na expedíciu,
nakladanie a vykladanie, práca za linkou, vo
výrobe, odbaľovanie, kontrola tovaru, etikiet,
manuálov. Jedná sa o práce v rôznych
holandských závodoch a skladoch.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
námestie 18, 911 01 Trenčín, Žaneta Balajová,
Tel.: 032/7440174, praca@universalconsultin-
g.sk, http://www.universalconsulting.sk

VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ BRITÁNIE

HOLANDSKO

práce v Anglii, ošetřovatel, ošetřovatelka,
pečovatel, pečovatelka, Anglie, sestra, zdra-
votní sestra, live in, opatrovatel, asistent, asi-
stentka
ZadavatelActiveAssistance, Lucie Svačinková
Revoluční 308, 73801 Frýdek-Místek, +420 728
813 715
BALENIE TEXTILU, DROBÉHO TOVARU-
CORBY U LONDÝNA - v prípade dvojice -
spolu na jednej smene. Vašou úlohou bude
bežná práca v sklade so značkovým tovarom
pre luxusné butiky na oddelení kde sa reali-
zujú objednávky zadané zákazníkmi cez
internet- kontrola skladu, práca za automatic-
ky bežiacim pásom - práca na linke pri balení
šiat, tričiek, spodnej bielizne - práca s ručným
skenerom a s PC - vkladanie dát - vyzdvihnu-
tie a expedícia tovaru - práca v sklade s tova-
rom 2-25 kg - balenie a ukladanie odevov do
plastikových vriec - etiketovanie - kontrola
skladu. Ponúkaný plat (brutto): 6,5 -8,5
GBP/hod – plat zavisi od smeny /cca 7,7 - 10,5
EUR/ Termín nástupu: 17.12.2013. Jazykové
znalosti:Anglický jazyk - základy.
Zadavatel PERSONELA s.r.o., Námestie
Slovenského národného povstania 48/35,
960 01 Zvolen, Ivana Cenkerová, Tel.: 0911 364
144 po-pia 8:00-14:00 hod.
http://www.personela.sk
PRÁCA VO VEĽKOM DISTRIBUČNOM
CENTRE v severnej časti Warringtonu alebo
v Macclesfielde. Odlet už 10.12.2013.
Náplňou práce budú hlavne tieto činnosti:
- vyzdvihnutie a balenie tovaru z výroby,
jeho premiestnenie do skladu a príprava na
vyskladnenie (môže sa jednať o rôzne
módne doplnky, kozmetiku, parfumy, elek-
troniku, počítačové hry, dvd a iné) - balenie
tovaru, etiketovanie, práca za pásom - pou-
žívanie ručného skenera - manipulácia s
tovarom: nakladanie a premiestňovanie
tovaru - príprava tovaru na odvoz – dohlia-
danie na presun tovaru na určené miesto
naloženia, riešenie problémov - vypisovanie
formulárov, reportov a záznamov, udržiava-
nie databázy - dodržiavanie noriem a poža-
dovaných výsledkov - pracuje sa 5 dní v
týždni a 2 dni voľno (minimálne 37,5 hodiny
týždenne).  Mzda od 6,31 GBP/hod. v hrubo-
m, po 12.tich týždňoch sa mzda zvyšuje na
6,40 GBP hod. - možné nadčasy (po odpra-
covaní 42,5 hodiny sa mzda zvyšuje na 9,29
GBP za nadčasovú hodinu) - možnosť dlho-
dobej práce.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, +421
(0)32 7440174, zivotopis@universalconsultin-
g.sk, http://www.universalconsulting.sk
ČAŠNÍK - F&B ASSISTANT v anglickej hotelo-
vej reštaurácii blízko Londýna.
V hoteli sa nachádza aj slovenský a český
kolektív. Náplň práce: - prijímanie objednávo-
k, - obsluha hostí v hotelovej reštaurácii,
- práca s pokladňou, - starostlivosť o čistotu
hotelovej reštaurácie. NETTO plat je od 1000
EUR/mesačne, - 6,31 £/hod.brutto + tips
- práca 5 dní v týždni, 40 hod./týždeň + prípad-
né nadčasy, - strava ZDARMA, - zamestnáva-
teľ poskytne na prvé dva týždne ubytovanie
zdarma priamo v hoteli, počas toho je nutné
nájsť si vlastné ubytovanie. Predpokladaný
termín ukončenia výberového konania:
15.12.2013
Zadavatel HRAMM, s.r.o., Jankolova, 9, 85104
Bratislava, Ing. Martin Repiščák, E-mail:
hramm@hramm.sk, http://www.hramm.sk
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INFOLISTY ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ - 49.týden
Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ
MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures

SEZNAM POVOLENÍ
AGENTUR PRÁCE V ČR

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

ÚŘAD PRÁCE
ČESKÉ REPUBLIKY

http://portal.mpsv.cz/upcr


