
Č E S K É B U D Ě J O V I C E - P Ř E S TAV B A
SUPERMARKETU
Hledáme brigádníka s vlastním autem,
proplacené cestovné - lokalita: beroun, odjezd z
Českých Budějovice. Na místě zajištěno
ubytování se snídaní - plně hrazeno. Náplň
práce: - pomocné práce při přestavbě super-
marketu - montáže regálů - doplňování zboží.
Vhodné nejen pro studenty a studentky. Termín:
8.-10.4.2014. Mzda: 80,-Kč/h. Podmínkou je
platný zdravotní průkaz. V případě zájmu se
hlaste na 606 77 6400.
ZadavatelAdecco spol. s r.o., Jana Zemková,
Adresa: Na Sadech 2017/13, 37001 České
Budějovice, Telefon: 606 776 400.
NOVÉ HRADY - SERVÍRKA
Letní sezona 2014. Penzion Kamínek Byňov 64
Nové Hrady.
Zadavatel Penzion Kamínek, Zdenek Malinka,
Byňov 64, Nové Hrady 37333, 724 977 094
info@seznam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZDÁVÁNÍ LETÁKŮ V
KOSTÝMU V MERCURY CENTRU
Hledáme brigádníka na občasné rozdávání
letáků v kostýmu USB modemu (nejste vidět, vy
samozřejmě ven vidíte), počet dnů podle
dohody (určitě pondělky a pátky v době cca 13 -
18 hodin). Dny a čas podle dohody - do
odpovědi napište vaše časové možnosti.
Podmínkou je pracovitost - nutnost nabídnout
leták v rámci možností každému procházející-
mu (toto bude kontrolováno a pokud uvidíme,
že letáky aktivně nerozdáváte, nebude vám
vyplacena odměna.

Nebudete nic říkat ani nabízet, jde jen o to, dát
každému procházejícímu leták. Vhodné pro
studenty, podmínkou je štíhlejší postava.
Upřednostníme toho, kdo může odpracovat
větší počet dnů. Odměna 50 Kč/hod.
Zadavatel DATAFON s.r.o., Monika Zmeškalová
monikola@seznam.cz
DVOREC U BOROVAN - POKLADNÍ V ZOO
Komunikativnost, bezúhonnost, praxe v oboru
(prodavač, pokladní). Pracovní doba bude
upřesněna při osobním jednání. Pracovní
poměr na dobu určitou (6 měsíců).
Zadavatel Park exotických zvířat o.p.s. Dvorec u
Borovan, JanaAmbrožová, info@zoodvorec.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

TÁBOR - PROGRAMÁTOR / vývojář / KODÉR
WEBOVÝCH APLIKACÍ (PHP/Nette)
Potřebujeme schopného a šikovného vývojáře
webových aplikací. Zkušenosti a praxe nejsou
podmínkou, rádi tě zaškolíme a naučíme, co bu-
de potřeba. Nutné je, abys znal základy a hlavně
aby tě programování bavilo a viděl jsi v něm
svou budoucnost. Požadujeme: - férové jedná-
ní, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost do-
držet termín - odvaha říci vlastní názor, schop-
nost konstruktivní diskuse, nekonfliktní pova-
ha - zájem o webové technologie a programová-
ní - porozumění anglickému textu - znalost pro-
gramování v některém z jazyků vyšší úrovně,
ideálně v PHP (není podmínkou) - alespoň zá-
kladní znalost SQL a povědomí o databázových
technologiích - možnost docházet do kanceláře
v centru Tábora (hlavně zpočátku) - výhodou:
znalost OOP, zkušenosti s frameworkem Nette,
znalost JavaScriptu.
Zadavatel FREGIS s.r.o., Martin Jelič, 732 938 331
info@fregis.cz
TÁBOR - DĚLNÍK / DĚLNICE VE VÝROBĚ
Výroba pytlů a sáčků na impulsním svářecím
stole - kompletace a svařování pytlů a sáčků na
svářecím stole a jejich balení, (práce vhodnější
pro ženy i pro absolventy), nástup na dobu urči-
tou s možností prodloužení na dobu neurčitou,
Zadavatel OBALY ČESKO s.r.o., Miloš Novák, 603
249 630, novak@obalycesko.cz, http://www.obaly-
cesko.cz/
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - VÝROBNÍ DĚLNICE /
DĚLNÍK
dělník/nice v potravinářském průmyslu, nástup
možný ihned, v sezoně dle potřeby noční smě-
na a možnost práce i v So, výše mzdy dle výko-
nu - i úkolová mzda, 2000,- Kč měsíční prémie,
inf. na č.tel. 381 503 123 Po - Pá v době od 7.30
do 10.00 hod.
Zadavatel efko cz s.r.o. Veselí nad Lužnicí, tel. 381
503 111, efko@efkocz.cz, http://www.efkocz.cz/

TÁBORSKO

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

JINDŘICHOHRADECKO

NOVÁ BYSTŘICE - RECEPČNÍ
Německý jazyk slovem i písmem + alespoň zá-
kladní znalostAJ; pracovní poměr na dobu urči-
tou 6 měsíců; možnost ubytování.
Zadavatel Milan Kolář, email info@hotelnobys.cz,
www.hotelnobys.cz
J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C - P R A C O V N Í K
OSTRAHY
POUZEN PRO OSOBY ZTP A ČID; na dobu urči-
tou 1 rok; turnusová pracovní doba; 12 hod.
směny; Žádost s životopisem zasílejte na e-
mail: irena.stillerova@procusys.cz.
Zadavatel Irena Štillerová, Procusys services a.s.,
irena.stillerova@procusys.cz,
JINDŘICHŮV HRADEC - průvodkyně/průvodce
Dohoda o provedení práce; min vyučení; na
dobu určitou květen - září; jednosměnná
pracovní doba + soboty a neděle; Ubytování;
Zadavatel Panatran, spol. s r.o., Václav Michal,
info@jemcinazamek.cz, 608 511 110

PŘEKLADATEL DO ARABŠTINY
Poptávám překladatele do arabštiny pro nára-
zovou spolupráci. Hledám buď profesionálního
překladatele nebo rodilého mluvčího. 250 Kč za
normostranu. Zašlete mi prosím CV. Ozvu se
obratem.
Zadavatel František Mička, prelozto.czsk@gmail.-
com
AUTOR ODBORNÝCH TEXTŮ A BYZNYS
PLÁNŮ
Rád bych zde našel kolegy na brigádní výpomo-
c. Jde o tvorbu odborných rešerší především z
oboru Ekonomie a příbuzných oborů. Nicméně
rádi navážeme spolupráci i se studenty dalších
společenských věd. Hledám studenty minimál-
ně ve II. ročníku bakalářského cyklu veřejných
vysokých škol (ne soukromých). Požaduji
(nejde o fráze!): Velmi dobrý přehled ve vašem
oboru Velmi dobrý psaný projev Schopnost do-
držet domluvený termín a kvalitu. Nabízím pla-
tové ohodnocení v rozmezí 6000 Kč až 15000
Kč/měsíčně v závislosti na Vašem oboru a časo-
vých možnostech. Zašlete prosím CV.
Zadavatel Martin Reinisch, authors.cz@gmail.com
PŘEKLAD DO ITALŠTINY
Hledáme kolegu/kolegyni na překlad z české-
ho/anglického jazyka do italštiny. Spěchá.
ZadavatelAIR TEAM, s.r.o., Petr Polak
polak@airteam.cz

PÍSEK - HOSTESKA / PROMO
Přijmeme mladé, komunikativní, reprezentativ-
ní, usměvavé brigádníky na pozici Hosteska /
Promo na roznos letáků a vyplňování dotazníků
pro reklamní kampaň EXPRESKA - 30 minutové
fitness pro ženy ve městě Písek. Pozice je vhod-
ná především pro studenty. Zájemce prosím o
zaslání fotografie s životopisem.
Zadavatel Tomáš Macholda, Jitka Jiroušková
Harantova 1756/30, 39701 Písek - Budějovické
Předměstí, 722 959 562, pisek@expreska.cz
PÍSEK - HOSTESKA
Požadujeme - pozitivní přístup k dětem, - milé a
příjemné vystupování - organizační schopnosti
- aktivní přístup a dobrou schopnost komunika-
ce s lidmi - spolehlivost a zodpovědnost
V případě zájmu zašlete svůj životopis,
zkušenosti a fotografie na e-mail a my Vás v
případě výběru budeme kontaktovat. Nabízíme
Mzda: 100,-Kč/hod Náplň práce
Hledáme sympatické a zkušené hostesky s
pozitivním přístupem k dětem. Termíny - 8.4.,
10.4., 14.4., 28.4., 29.4., 30.4. V případě zájmu
zašlete svůj životopis, zkušenosti a fotografie
na e-mail a my Vás v případě výběru budeme
kontaktovat.
Zadavatel Ad Solution Prague s.r.o., Kristýna
Najmanová, Šrobárova 1874/24, 10100 Praha -
Vinohrady, 773 459 800, http://www.adsolution.cz/
KOVÁŘOV - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Pracoviště - Restaurace Radava, Chrást 1,
Kovářov Požadujeme - čistotu, samostatnost,
pracovitost, spolehlivost Nabízíme - dobré
platové ohodnocení, možnost ubytování,
příjemné prostředí v kempu u Orlické přehrady.
Zadavatel GASTROCENTRUM-PÍSEK s.r.o., Inka
Nováčková ,389 603 571, info@gastrocentrum-
pisek.cz

STRAKONICKO

PÍSECKO

PRACHATICKO

PRACHATICE - KONTROLOR VEŘEJNÉ
PRODUKCE
Hledáme kontrolora veřejné produkce dle au-
torského zákona 121/2000 Sb. Kontroly se týkají
restaurací, heren, kadeřnictví, obchodů apod.
Předmětem kontrol jsou počty TV a rádií na jed-
notlivých provozovnách. Kontrolor při kontrol-
ní činnosti provede záznam o kontrole a pořídí
fotodokumentaci. Požadujeme: - komunikativní
osobnost - schopnost práce pod tlakem - zá-
kladní znalost práce na PC - bydliště v daném re-
gionu - vlastní automobil Nabízíme: velmi dob-
ré platové ohodnocení. V případě Vašeho zájmu
zašlete strukturovaný životopis s telefonickým
kontaktem.
Zadavatel Bc. Karel Horký, 607 663 470, khorky@-
centrum.cz
STACHY - KUCHAŘKA NA PŘÍPRAVU VEČEŘÍ,
penzion
Penzion Na Podlesí, Javorník 4, Vacov hledá ku-
chařku na 4 hodiny 5x v týdnu. Pracovní náplnˇ:
příprava večeře pro hosty penzionu, servírová-
ní a úklid po večeři (15.30 - 19.30 hod.).
Zadavatel ing. Martin Kortus, INVICTA, Karolína
Kortusová, 723 069 561, info@napodlesi.cz

VODŃANY - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Doplňování zboží ze skladu prodejny do regálů
na prodejně.
Zadavatel Advenio s.r.o., Linková Jitka, linkova-
@advenio.eu
S T R A K O N I C E - D I S T R I B U T O R / K A
ZÁKAZNICKÝCH NOVIN
Pravidelná roznáška našich zákaznických no-
vin. Požadavky na pozici: bydliště v uvedené ob-
lasti, věk mezi 15 - 99 lety, máte ukončenou pra-
videlnou školní docházku, ve středu několik ho-
din času, Nabízíme Vám: odpovídající odměnu
pracovní smlouvu na DPP, dlouhodobou spolu-
práci.
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s.,
Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, http://kaufland.j-
obs.cz/

Pro potřeby členských Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v České republice. Zpracovala Jihočeská informační centra pro

mládež. Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02  Tábor.
Informační centrum pro

mládež Tábor

www.icmtabor.cz

Jihočeská informační

centra pro mládež

www.jicm.cz

Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: + 420 381 252 416, + 420 381 218 217, e-mail: info@icmtabor.cz

www.icmcr.cz
www.icmtabor.cz

Infolisty - „ Zaměstnanost a podnikání ”.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR

Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí - 14.týden



ŘECKO

HOLANDSKO

ITÁLIE

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO VELKÁ BRITÁNIE

PRÁCA V MÄSOZÁVDOCH. Nástup možný
ihneď.
Ponúkame voľné miesta pre * absolventov; *
mladých pracovníkov aj bez praxe; * nekvalifi-
kovaných pracovníkov; * pracovníkov aj bez
znalosti cudzieho jazyka; * vhodné pre mužov,
ženy, páry, dvojice aj skupinky kamarátov.
Pracovníkov/čky príjmame na pomocné práce
do mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (bale-
nie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa), na
linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne
rôzne skladové práce podľa potrieb zamestná-
vateľa. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 900 - 1477
EUR/mesiac Mzda od 675-900 EUR v čistom – už
po odrátaní ubytovania
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18 , 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova
E-mail: uc@universalconsulting.sk, http://www.uni-
versalconsulting.sk

OPATROVATEĽKY
Pohovor v Žiline 10.04.2014. Ponúkame pracov-
nú príležitosť opatrovateľkám a zdravotným se-
strám, ktoré by mali záujem sa starať o seniorov
vo Viedni a okolí. Pracovný čas je flexibilný pri-
čom dva týždne strávite u pacienta a následne
dva týždne máte voľno. Poskytujeme Vám plnú
právnu istotu na základe živnostenského
oprávnenia v Rakúsku, pričom preberáme aké-
koľvek administratívne náležitosti spojené so
založením (zrušením a obnovením) živnosti.
Počas celej doby vykonávania práce sú Vám k
dispozícii naši vyškolení pracovníci, ktorí takis-
to pravidelne kontrolujú zdravotný stav pacien-
t o v p r i a m o n a m i e s t e . I n é v ý h o d y -
Ubytovanie a stravovanie u pacientov zadarmo
- od 50,00 € za deň (v závislosti od Vášho vzdela-
nia, znalosti jazyka a opatrovateľského stupňa
pacienta) - Cestovné náklady hradené do 80,00
€ obojsmerne - Príspevok na poistenie od 158 €
do 180€. Podmienky: - Aktívna nemčina -
Opatrovateľský kurz alebo vysvedčenie zo zdra-
votnej školy + skúsenosti s opatrovaním -
Účasť na pracovnom pohovore.
Zadavatel Best Care, s.r.o., Panská 15, 811 01
Brat is lava, Bc. Mart ina Kot isová, Tel . :
0905254772, E-mail: info@bestcare-sro.sk
http://www.bestcare-sro.sk
HOTELOVÝ PERSONÁL
Ponúkame prácu v hoteloch, reštauráciách,
penziónoch, horských chatách na letnú sezónu
2014. Výhodou je zaujímavé platové ohodnote-
nie + sezónna odmena. Termín nástupu priebež-
ne. Ubytovanie a stravu zabezpečuje zahranič-
ný zamestnávateľ. Hľadáme hlavných aj po-
mocných kuchárov, pomocné sily v kuchyni,

čašníkov, čašníčky, barmanov, barmanky,
chyžné, umývačov, domovníkov, recepčné,
animátorov a pod. Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk - mierne pokročilý. Ponúkaný
plat (brutto): 1000 - 2500 EUR/mesiac záleží od
pracovných skúseností a druhu práce.
Zadavatel Mgr. Martina Sojková - OCCASIO,
Budovateľov 830, 98101 Hnúšťa, Martina Vlčková,
Tel.: 0917170734, info.occasio@gmail.com, htt-
p://www.occasio.sk.

HOTELOVÝ PERSONÁL
Ponúkame prácu v hoteloch, reštauráciách,
penziónoch, horských chatách na letnú sezónu
2014. Výhodou je zaujímavé platové ohodnote-
nie + sezónna odmena. Termín nástupu priebež-
ne. Ubytovanie a stravu zabezpečuje zahranič-
ný zamestnávateľ. Hľadáme hlavných aj po-
mocných kuchárov, pomocné sily v kuchyni,
čašníkov, čašníčky, barmanov, barmanky,
chyžné, umývačov, domovníkov, recepčné, ani-
mátorov a pod. Jazykové znalosti: Nemecký ja-
zyk - mierne pokročilý. Ponúkaný plat (brutto):
1000 - 2500 EUR/mesiac. Zadavatel Mgr. Martina
Sojková - OCCASIO, Budovateľov 830, 98101
Hnúšťa, Martina Vlčková, Tel.: 0917170734, in-
fo.occasio@gmail.com, http://www.occasio.sk.

HOTELOVÝ PERSONÁL
Ponúkame prácu v hoteloch, reštauráciách,
penziónoch, horských chatách na letnú sezónu
2014. Výhodou je zaujímavé platové ohodnote-
nie + sezónna odmena. Termín nástupu priebež-
ne. Ubytovanie a stravu zabezpečuje zahranič-
ný zamestnávateľ. Hľadáme hlavných aj po-
mocných kuchárov, pomocné sily v kuchyni,
čašníkov, čašníčky, barmanov, barmanky,
chyžné, umývačov, domovníkov, recepčné, ani-
mátorov a pod. Taliansky jazyk - mierne pokro-
čilý. Ponúkaný plat (brutto): 1000 - 2500
EUR/mesiac záleží od pracovných skúseností a
druhu práce.
Zadavatel Mgr. Martina Sojková - OCCASIO,
Budovateľov 830, 98101 Hnúšťa, Martina Vlčková,
Tel.: 0917170734, info.occasio@gmail.com, htt-
p://www.occasio.sk.

SKLADNÍK
Práca v novom, najväčšom potravinárskom dis-
tribučnom sklade v Európe - okolie Londýna.
Práca v teplom sklade, vhodná pre mužov aj že-
ny alebo páry, príprava tovaru podľa objedná-
vok - picking - potraviny, drogéria, strava pre
zvieratá. Práca je fyzicky náročná , výška mzdy
je podložená výkonom. Vyššie mzdy sú po dosi-
ahnutí požadovanej normy. Práca v sklade za-
hŕňa opakované úkony a manipuláciu s krabica-
mi /nakladanie tovaru do klietok. Pracuje sa s
elektrickými vozíkmi LLOPT, na ktoré sa nakla-
dá tovar a odváža sa na expedíciu v sklade.
Hľadáme hlavne pracovníkov, ktorí spĺňajú zá-
kladné podmienky - znalosť anglického jazyka
na komunikatívnej úrovni a majú motiváciu pra-
covať. Náplňou práce bude hlavne kontrola to-
varu a skladových zásob, expedícia tovaru, prá-
ca s ručným skenerom, práca s PC - vkladanie
dát, manipulácia s tovarom (od 2-25 kg), etiketo-
vanie . Tieto úlohy vyžadujú vysokú úroveň po-
zornosti, detail pre prácu, presnosť pri chystaní
a balení, udržiavanie dobrých vzťahov na pra-
covisku s ostatnými kolegami, tímovú spolu-
prácu, flexibilitu a udržiavanie čistoty pracovis-
ka - hygienu. Práca je na smeny - podľa objed-
návok možnosť pracovať aj v sobotu, v nedeľu
a cez sviatky. Jazykové znalosti: Anglický jazyk
- mierne pokročilý. Ponúkaný plat (brutto): 1200
- 2000 GBP/mesiac od 8,66 – 11,82 GBP v hru-
bom /hod- pri splnení 100% normy.
ZadavatelALEKO agency, s.r.o., Masarykova 22,
080 01 Presov, Eli Kravcová, Tel.: 0907515265, ale-
ko@praca-info.sk, http://www.praca-info.sk
BALENIE/OVOCIE, ZELENINA, MLIEČNE
VÝROBKY...
Hľadáme chalanov, mužov, skupinky do na pozí-
ciu skladník . Pracovná náplň: - balenie a prípra-
va na expedíciu potravín - ovocie, zelenina, peči-
vo, mliečné výrobky, salámy .... Na ruke máte pri-
pevnený skener, ktorý vám udáva, aký tovar má-
te pripraviť. Požadovaný tovar podľa zoznamu
ukladáte do klietok, na palety /tieto mate ulože-
né na vozíkoch/ Naplnené klietky sa presúvajú
na expedíciu. Medzi ďalšie činnosti patrí: - eti-
ketovanie - kontrola skladu apod..práca je vhod-
ná pre ženy, mužov,páry ale aj skupinky - práca
na minimálne 3 mesiace. Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokročilý. Ponúkaný
plat (brutto): v prepočte 7,90 - 14,5 EUR/hodina.
Zadavatel PERSONELAs.r.o., Nám. SNP35/48,
960 01 Zvolen, Monika Jedináková, Tel.: 0911 364
144, http://www.personela.sk
P R Á C A V S K L A D O C H , Z Á V O D O C H A
FABRIKÁCH
Jedná sa o prácu v skladoch, závodoch a fabri-
kách s rôznym sortimentom. Možnosť dlhodo-
bej práce s dobrým zárobkom. Náplňou práce
je kontrola tovaru a skladových zásob, manipu-
lácia s tovarom -prijímať/vykladať dodávky die-
lov a materiálu od dodávateľov, balenie, pre-
miestňovanie, skenovanie tovaru, práca s elek-
trickými vozíkmi PPT/LLOPT, obsluha vyso-
kozdvižného vozíka (forklift, reach truck, coun-
ter balance), práca s ručným skenerom, vyko-
návať pomocné práce v sklade, starať sa o zve-
renú techniku. Mzdové podmienky: £6.31-
£8/hod. (brutto) + v niektorých skladoch fungu-
je bonusový systém pri spĺňaní noriem (100%).
Mzdy sú vyplácané týždenne. Jazykové znalos-
ti:Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Kukučínova 7, 040
01 Košice, Tel.: 0915 513 461,0911 887 522,0915
887 522,0915658800, http://agenturasuperjob.sk

Pro potřeby členských Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v České republice. Zpracovala Jihočeská informační centra pro

mládež. Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02  Tábor.
Informační centrum pro

mládež Tábor

www.icmtabor.cz

Jihočeská informační

centra pro mládež

www.jicm.cz

Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: + 420 381 252 416, + 420 381 218 217, e-mail: info@icmtabor.cz

www.icmcr.cz
www.icmtabor.cz

Infolisty - „ Zaměstnanost a podnikání ”.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR

Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí - 14.týden

PRACOVNÍK V TURISTICKÉ KANCELÁŘI NA
OSTROVĚ ZAKYNTHOS.
Hledáme spolehlivé a komunikativní zájemce-
pracovníky do místní turistické kanceláře na os-
trově Zakynthos. Náplň práce je prodej zájezdů,
popis programů výletů zákazníkům a snadná ad-
ministrativní práce v kanceláři. Požadujeme
VELMI dobré jazykové znalosti v kombinaci
zejména : ANGLICKÝ jazyk a RUŠTINA a nebo
ANGLICKÝ jazyk a POLŠTINA. Nabízíme : uby-
tování, odpovídající platové ohodnocení a
atraktivní práci celou sezonu 2014. Zasílejte pro-
sím pouze informace : Vaše jméno, kontakt, sky-
pe kontakt (pohovor proběhne přes skype), věk,
jazykové znalosti s popisem úrovně, příp. vaše
zkušenosti v podobném oboru a přiložte foto-
g r a f i i . V š e c h n y i n f o r m a c e p r o s í m v
AJ.PODMÍNKA - pouze příslušníci EU nebo ci-
zinci s cestovním pasem státu EU.
Zadavatel Alena Raunerová, alenaraunerova@se-
znam.cz
PRACOVNÍCI/ČKY POČAS LETNEJ SEZÓNY
2014 V LUXUSNÝCH 4*A5* HOTELOCH
Čašník/čka – bez predchádzajúcich skúseností
- Príprava stolov, nastieranie. Servírovanie je-
dál, nápojov. Debarasovanie. Upratovanie sto-
lov. Umývanie pohárov.
Chyžná - starostlivosť o poriadok a čistotu hote-
lových izieb, prípadne ďalších priestorov pre ho-
telových hostí.
Pomocná sila v hoteli - upratovacie práce, po-
mocné sily do kuchyne ....
Recepčný/á - Telefonický a osobný kontakt s kli-
entom, príjemné vystupovanie, zapisovanie re-
zervácií ubytovania. Pomoc hosťom s riešením
otázok.
Animátor – príprava a realizácia programu na
voľný čas pre klientov hotela
Iné výhody - Práca je vhodná ako pre jednotliv-
cov tak aj pre páry, so znalosťou AJ , umiest-
nime študentov aj neštudentov - s vycestova-
ním už od 1.5.2014. Pracuje sa 5- 6 dní v týždni,
1-2 dni osobné voľno. Ponúkaný plat (brutto):
700 - 800 EUR/mesiac, Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel ALEKO agency, s.r.o., Masarykova 22,
080 01 Prešov, Eli Kravcová, Tel.: 0907515265, htt-
p://www.praca-info.sk


