
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZEDNÍK
Sháním zedníka na výpomoc při stavbě
rodinného domu ve Stromovce v Českých
Budějovicích. 5x v týdnu. Odměna 100-120 Kč
na hodinu dle schopností.
Zadavatel Kadlec,608 223 279, petrakadlecova@-
seznam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSTESKY
Hledáme - hostesky pro ochutnávku nápojů na
HM. Místo výkonu práce - hypermarkety .
Požadujeme - příjemný vzhled a vystupování -
pečlivost, spolehlivost, komunikativnost - pre-
zentační schopnosti - potravinářský průkaz -
zodpovědnost - vlastní automobil. Termín práce
- 7.5.-10.5., 15.5.-17.5., 13.6.-14.6. Pracovní do-
ba: středa-pátek 13:00-19:00, sobota 10.00-
16.00 hod. Platové podmínky: 90-100 Kč/hod.
Zadavatel Field Force ČR, s.r.o., Jakub Tykal, 733
628 257, jakub.tykal@fieldforce.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

TÁBOR - TAZATEL/KA, ANKETÁŘ/KA
Náplň práce - kontaktování zemědělských pod-
niků pro sjednání schůzky za účelem dotazová-
ní - dotazování agronomů a jiných oprávněných
osob pracujících v zemědělských podnicích (do-
tazování probíhá v běžné pracovní době (8-16)
na pracovišti dotazované osoby) - práce se se-
znamem kontaktů na zemědělské podniky ve vy-
brané lokalitě - drobné administrativní činnosti
– vedení knihy jízd apod. Požadujeme: - mož-
nost a ochota cestovat - řidičský průkaz skupi-
ny B – aktivní řidič - využití osobního automobi-
lu - časovou flexibilitu - zkušenost s osobním
dotazováním výhodou - vztah k zemědělství vý-
hodou - zodpovědný přístup, samostatnost,
pečlivost - komunikativnost, profesionální vy-
stupování - administrativní zdatnost - orientace
na výkon a na výsledek.
Zadavatel Kleffmann Group, s.r.o., Markéta
Smejkalová, +420 608 873 818, marketa.smejkalo-
va@kleffmann.com
TÁBOR - HOSTESKY
Hledáme - hostesky pro ochutnávku nápojů na
HM. Místo výkonu práce - hypermarkety .
Požadujeme - příjemný vzhled a vystupování -
pečlivost, spolehlivost, komunikativnost - pre-
zentační schopnosti - potravinářský průkaz -
zodpovědnost - vlastní automobil. Termín práce
- 7.5.-10.5., 15.5.-17.5., 13.6.-14.6. Pracovní do-
ba: středa-pátek 13:00-19:00, sobota 10:00-
16:00. Platové podmínky: 90-100,-/hod.
Zadavatel Field Force ČR, s.r.o., Jakub Tykal, 733
628 257, jakub.tykal@fieldforce.cz
T Á B O R - R E C E P Č N Í , P R Ů V O D C E ,
PRODAVAČ/KA
Prodej vstupenek, pralinek, práce v kavárně, ob-
časné průvodcování. Pozice je vhodná pro stu-
denty VŠ - zaučení již v květnu 2014, Požadavky
- znalosti jazyků, příjemné vystupování, flexibi-
litu, praxe na podobné brigádě výhodou.
Výběrové řízení proběhne v půlce května, zasí-
lejte životopisy s motivačním dopisem a dosa-
vadním přehledem brigád. Brigáda od června
do září 2014 podle rozepsaných směn. Pracovní
doba Po - Ne od 9.00 -19.00 hod. Dělené směny.
Zadavatel MUZEUM ČOKOLÁDY a MARCIPÁNU
o.p.s., Lenka Želivská, zelivska.lenka@cokomuze-
um.cz, www.cokomuzeum.cz.

TÁBORSKO JINDŘICHOHRADECKO

J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C - Ú K L I D V
TRUHLÁŘSKÉM PROVOZU
Práce při úklidu truhlářského provozu včetně
kanceláří a sociálního zařízení.
Zadavatel ANTIK & STIL CZ s.r.o., Strnad, 733 644
729, a.stil@seznam.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

„ Brigády v J ihočeském kraji a zahraničí ” .
2. května 2014 - Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 18.týden

ČESKOKRUMLOVSKO
ČERNÁ V POŠUMAVÍ - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Práce vhodná pro absolventy. Požadujeme
flexibilitu, ochotu, vstřícnost. Základní znalosti
aj, nj výhodou. Odměna 60 - 70 Kč/hod.
Zadavatel SOVINIUM INVEST, Kamila Kšíkalová
Černá v Pošumaví 69, 775 778 748, provozra-
cek@seznam.cz

PÍSECKO
ČIMELICE - DISTRIBUTOR/KA ZÁKAZNICKÝCH
NOVIN
Pravidelná roznáška našich zákaznických
novin - Čimelice, Krsice. Požadavky na pozici:
bydliště v uvedené oblasti - Čimelice, Krsice, je
Vám mezi 15 - 99 lety, máte ukončenou
pravidelnou školní docházku, ve středu několik
hodin času.
Zadavatel Kaufland Česká republika, v.o.s.,
Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, Česká republika
e-mail: distribuce@kaufland.cz
PÍSEK - ÚKLID
Hledám pracovníky na úklid. Šesti hodinová
ranní směna, pondělí - pátek. Nástup možný
ihned. Práce na dobu neurčitou. Odměna 6000
Kč.
Zadavate l Hana Bláhová, 725 037 503,
langohna@seznam.cz
PÍSEK - TAZATEL/KA,ANKETÁŘ/KA
Náplň práce - kontaktování zemědělských pod-
niků pro sjednání schůzky za účelem dotazová-
ní - dotazování agronomů a jiných oprávněných
osob pracujících v zemědělských podnicích (do-
tazování probíhá v běžné pracovní době (8-16)
na pracovišti dotazované osoby) - práce se se-
znamem kontaktů na zemědělské podniky ve vy-
brané lokalitě - drobné administrativní činnosti
– vedení knihy jízd apod. Požadujeme: - mož-
nost a ochota cestovat - řidičský průkaz skupi-
ny B – aktivní řidič - využití osobního automobi-
lu - časovou flexibilitu - zkušenost s osobním
dotazováním výhodou - vztah k zemědělství vý-
hodou - zodpovědný přístup, samostatnost,
pečlivost - komunikativnost, profesionální vy-
stupování - administrativní zdatnost - orientace
na výkon a na výsledek.
Zadavatel Kleffmann Group, s.r.o., Markéta
Smejkalová, +420 608 873 818, marketa.smejkalo-
va@kleffmann.com

STRAKONICKO

VODŇANY - POKLADNÍ
Hledáme brigádníka do supermarketu ve
Vodňanech na pozici Pokladní. Mzda: 65,70Kč/h
POŽADUJEME: - spolehlivost, pracovní nasa-
zení - platný zdravotní průkaz pro práci v potra-
vinářství - vhodné pro ženy i muže. TERMÍN:
- od 9.5. 2014 - denní směny - pracovní doba 6-
18h, pondělí až Sobota. V případě zájmu nás ne-
váhejte kontaktovat.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Jana Zemková, Na
Sadech 2017/13, 37001 České Budějovice, Tel:
606 776 400
STRAKONICE - PRACOVNÍK ÚKLIDU
Pracovní doba 2 směnná včetně so+ne, práce
na částečný úvazek 6,5 hod.
Zadavatel p. Kubičková 383 324 368, cz4000pe@-
kaufland.cz

HLAVNÍ VEDOUCÍ - INSTRUKTOR PRO DĚTSKÉ
TÁBOROVÉ ODDÍLY
Občanské sdružení RADOST - tábor pro
všechny, o.s. hledá na období letní prázdnin do
svých řad HLAVNÍ instruktory - oddílové
vedoucí pro práci s dětmi. Požadujeme: velmi
kladný a vstřícný vztah k dětem, trpělivost,
schopnost řešit mimořádné situace, schopnost
naslouchat, organizační a tvůrčí schopnosti,
dobrý zdravotní stav umožňující práci s dětmi.

Výhodou je studium na pedagogických školách
, fakultách a školách s sociálně, zdravotně
humanitním zaměřením. Veškeré informace o
naší organizaci a táboře najdete na www.rs-
radost.cz včetně termínů - turnusů pro letošní
prázdniny. V případě zájmu mě prosím
kontaktujte na e-mailové adrese. HLAVNÍ
vedoucí hledáme pro turnusy číslo 2,4,5 a 6 - s
tím je spojená příprava hry - celotáborová hra -
dle názvu na internetových stránkách. Všem
instruktorům nabízíme veškeré táborové
zázemí, stravu, pitný režim, hradíme cestovné,
vstupy, potvrzení o praxi - referenční dopis pro
budoucího zaměstnavatele či školu a veškerou
režii v době konání letního dětského tábora +
plus mzdu za 10.dní práce 3000,- Kč - v případě
12.ti denního turnusu je mzda pochopitelně
vyšší.
Zadavatel Radost - tábor pro všechny, o.s., Jan
Hub, Zálužné 28, Vítkov, 747 01, +420 602 218 623
jan.hub@rs-radost.cz
VEDOUCÍ NALETNÍ TÁBOR K DĚTEM 5-8 LET
Pro Můj první tábor hledáme oddílové vedoucí k
nejmenším dětem 5 - 8 let v termínu 24.7. -
5.8.2014. Nabízíme: - mladý kolektiv vedoucích -
práce v neziskové organizaci - příjemné a
vstř ícné prostředí - už i tečně strávené
prázdniny - plně vybavené zázemí - zábavu s
dětmi - ubytování a stravu zdarma - finanční
odměnu v rozmezí 1500 - 3000 Kč - možnost
potvrzení praxe - další možná účast při
programech sdružení (akce, tábory, výlet)
Požadujeme: - věk min. 18 let - nekuřáctví
podmínkou - znát táborové prostředí alespoň
jako dětský účastník - velmi kladný přístup k
dětem - umět připravit pro děti zajímavý
program - komunikativnost, snahu, trpělivost,
zodpovědnost - ochotu věnovat čas i přípravě
tábora (na schůzkách, akcích) V případě zájmu:
1. Zašlete životopis s průvodním popisem
(uvést zkušenosti s tábory - alespoň jako dítě,
zkušenosti s dětmi)
2. Osobní pohovor v Praze - Letňanech
3. V případě dohody spolupráce, po osobní
schůzce, je následně třeba:
- účast na táborové schůzce ( 6.5. od 19 hod. a
29.5. od 18 hod. v Praze 9 ) - účast na akcích pro
děti ( po domluvě cca 4 dny, na výběr z termínů
8.5., 16.5., 22. - 25.5., 31.5., 7.6.) - účast na
celodenním školení v neděli 15.6. v Praze
Zadavatel Kazimírka, Lenka Kubištová, Frýdecká,
441, 19900 Praha - Letňany, 776 355 202,
www.kazimirka.cz
PROGRAMÁTOR PHP/NETTE
Hledáme do svého týmu zkušené programátory
se znalostí PHP + MySQL a problematiky
programování www aplikací. Výhodou dobrá
z n a l o s t O O P / H T M L / C S S / A j a x / N e t t e .
P o ž a d u j e m e - P ř e h l e d v w e b o v ý c h
technologiích a trendech. Smysl pro práci v
týmu. Aktivní přístup k sebevzdělávání a
sebereflexe. Zodpovědný přístup k zadaným
projektům. Reference a praxe v oboru.
Zadavatel PiXOLO s.r.o., Miroslav Dolín, 222 946
606, office@pixolo.cz, www.pixolo.cz
GRAFIK NAVÝPOMOC
Pro reklamní agenturu hledám externího
grafika na občasnou výpomoc. Mělo by se
jednat o práci v rozsahu cca 5 hodin týdně -
podmínkou jsou zkušenosti v oboru a znalost
práce v Corelu a Adobe Illustratoru. Prosím o
zaslání životopisu a ukázek prací. Odměna 100-
200 Kč/hod.
Zadavatel Roman Kořinek, 777 282 960
rkorinek@seznam.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
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PRACOVNÍCI DO MASOZÁVODŮ
Ponúkame voľné miesta pre absolventov; mla-
dých pracovníkov aj bez praxe; nekvalifikova-
ných pracovníkov; pracovníkov aj bez znalosti
cudzieho jazyka; vhodné pre mužov, ženy, páry,
d v o j i c e a j s k u p i n k y k a m a r á t o v .
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.
MÄSIAR - VYKOSŤOVAČ BRAVČOVINY ALEBO
PORÁŽAČ
Pre nášho dlhoročného klienta, pre ktorého pra-
cujú už stovky spokojných Slovákov hľadáme
pracovníkov na pozíciu MÄSIAR – vykosťovač s
praxou - vykosťovanie bravčoviny na linke - vy-
kosťujú sa stehná a pliecka (každý mäsiar vy-
kosťuje jednu kosť). PORÁŽAČ - potrebná je
prax s porážkou bravčového dobytka. NA
MIESTE SÚ SLOVENSKÍ KOORDINÁTORI – nie
je potrebná znalosť cudzieho jazyka.
PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): od 1200 - 1400
Eur v čistom mesačne+nadčasy extra
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova,
uc@universalconsulting.sk, www.universalconsul-
ting.sk

ZAHRADNÍCI
Sadenie stromčekov, úprava okrasných záhrad,
kladenie zatrávňovačov, úprava záhradných
chodníkov, starostlivosť o trávnik. Odměna od
10 EUR/hodina. Jazykové znalosti: Anglický ja-
zyk - základy alebo Nemecký jazyk - základy
Zadavatel JOFEX, s.r.o., Kamenný obrázok 5,
05201 Spišská Nová Ves, František Solák, Tel.:
0911875667, interier@jofex.eu, www.jofex.eu

POZÍCIE V CESTOVNOM RUCHU - nástupy na
sezónu - čašník, chyžná, kuchár, recepčná
Program WORK IN FRANCE / JOB PLACEMENT
Tento program je najlepšia možnosť ako si čo
najrýchlejšie nájsť pozíciu vo Francúzsku.
Hneď po príchode do Francúzska zorganizuje
partnerská agentúra pohovory, kde sa s posky-
tovateľom praxe dohodnete na podmienkach.
Pozície sú odmeňované min. odmenou cca 9,40
€ na hodinu. Prax vykonávate cca 30-39 hodín
týždenne, čiže mesačná odmena je cca 1 100 - 1
400 €. Z tejto sumy sa ešte odpočítavajú dane,
cca 23%. Pozície sú hlavne z oblast i
Hotelierstva, Cateringu a Obchodu. O presnom
počte hodín rozhoduje poskytovateľ praxe.
REGISTRÁCIA - minimálne 6 týždňov pred plá-
novaným príchodom do Francúzska - overenie
znalosti francúzštiny po telefóne - partnerská
agentúra poskytne dátumy pohovorov s posky-
tovateľmi praxe - partnerská agentúra poskytne
aj všetky dokumenty potrebné na registráciu,
založenie úč tu a pod. UBYTOVANIE -
Partnerská agentúra ponúka uchádzačom mož-
nosť zabezpečiť ubytovanie počas pobytu.
Ubytovanie môže byť u poskytovateľa praxe, v
rezidenciách, niekedy aj v rodinách, vždy do-
stupné verejnou dopravou na miesto praxe.
Uchádzači, ktorí nechcú ubytovanie cez part-
nerskú agentúru sú povinní si zabezpečiť uby-
tovanie sami. Jazykové znalosti: Francúzsky ja-
zyk - aktívne alebo Anglický jazyk - mierne po-
kročilý
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.
Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava, Mgr. Lenka
Bobulová, bratislava@coolagent.sk, www.coo-
lagent.sk

ANIMÁTOŘI PRO LETNÍ SEZÓNU 2014
Hledáme - Fitness animátory, Animátory pro dě-
ti , Taneční animátory (potřeba alespoň 5 let pra-
xe ). Požadavky: Aktivní, pozitivní osobnost i
bez předchozích zkušeností. Věk: minimálně 18
let. Jazyky: plynulá angličtina (němčina a italšti-
na výhodou). Nabízíme: Práci v atraktivních pří-
mořských oblastech Pracovní doba 8 hodin den-
ně, 6 dní v týdnu Zaškolení zdarma Strava, uby-
tování, zpáteční letenky zdarma Plat: 10-15 000
Kč/ měsíc.
Zadavatel Staff Tourism Service s.r.o., GIANLUCA
ORSI, stafftourismservice@gmail.com
HOTELOVÝ PERSONÁL - barman, čašník,
chyžná, kuchár, recepčná.
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. Jaztykové znalosti - Taliansky ja-
zyk - mierne pokročilý. Odměna 1000 - 2500
EUR/mesiac - záleží od pracovných skúseností
a druhu práce.
Zadavatel Mgr. Martina Sojková - OCCASIO,
Budovateľov 830, 98101 Hnúšťa, Martina Vlčková,
Tel.: 0917170734, occasio@gmail.com, www.oc-
casio.sk

HOTELOVÝ PERSONÁL - barman, čašník,
chyžná, kuchár, recepčná.
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. Jaztykové znalosti - Nemecký ja-
zyk - mierne pokročilý . Odměna 1000 - 2500
EUR/mesiac - záleží od pracovných skúseností
a druhu práce.
Zadavatel Mgr. Martina Sojková - OCCASIO,
Budovateľov 830, 98101 Hnúšťa, Martina Vlčková,
Tel.: 0917170734, occasio@gmail.com, www.oc-
casio.sk

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Pozice: číšník/servírka. Nabízíme: 400-450 eu-
r/měs., ubytování a stravování. 48 hodin/týdně.
Požadujeme: věk 18-28 let, znalost AJ. Nástup:
1-15. června, ukončení: 25-30. září. Ostrov
Rhodes, hotel 4*.
Zadavatel SWS Group, s.r.o. , Alexandra
Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha -
Vokovice, tel.:774 074 113
POZÍCIE V CESTOVNOM RUCHU - nástupy na
sezónu.
POZÍCIE PRACOVNEJ PRAXE - recepční - ani-
mátori - chyžné - pomocníci v kuchyni - kuchári
- barmani - čašníci, servírky - plavčíci. DĹŽKA
POBYTU: - min. 3 mesiace - max. 6 mesiace.
ODMENA: - 400 EUR študenti/mesiac + 50
EUR/mesiac BONUS vyplácaný naraz až na kon-
ci pobytu - cca 500 EUR a viac/mesiac neštu-
denti. UBYTOVANIE A STRAVA: - zabezpečené
poskytovateľom pozície pracovnej praxe
ZDARMA.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o.
Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava, Mgr. Lenka
Bobulová, bratislava@coolagent.sk, www.coo-
lagent.sk

AU PAIR PLUS - HOUSEKEEPER
Nástup IHNED NA ROK. 2 parents, 2 boys, 4 & 2,
2 very small dogs, Village location, near
Tetbury, Gloucestershire, Driver Essential, 22+,
no males, no couples, Fair/good English, Mainly
housekeeping role (80%), Excellent references,
ASAP for 9 months minimum, 25 – 30 hours a
week/£90.
Zadavatel Kes Agency, KES AGENCY, www.-
kesagency.com, 775 213 911, kesagency@sezna-
m.cz
AU PAIR.
Hledáme dívku, která hledá práci jako au-pair v
Anglii od srpna . Jsme pohodová rodinka, mat-
ka Češka ( z Tábora), otec Brit a máme roční dce-
ru. Čekáme druhé dítě v září 2014 a naše au pair
by pomáhala s naší dcerou - denně ji na 3 - 4 ho-
diny zabavit ( v parku, na hřišti, aktivity pro děti)
a pomoc s úklidem po večeři, atd. Bylo by nutné,
aby au-pair byla ochotná mluvit s naší dcerou
pouze česky, jelikož chceme aby byla bilingvní.
Bydlíme v chráněném př írodním parku
Dartmoor, Devon, krásná příroda, hory, blízkost
moře, vlastní auto je k dispozici. Nejbližší jazy-
ková škola je asi 15 minut jízdy autem ve větším
městě. Nutný řidičský průkaz. Podrobnější info
a foto dodám v případě zájmu. Nástup od 1.srp-
na 2014 na 3 - 4 měsíce. Možnost prodloužení.
Zadavatel monika.allen@yahoo.co.uk, tel. 0044
773 1363224.
AU PAIR POBYT PRO P Á R.
Nástup IHNED. Family H. Live near Winchester
in Hampshire, 3 children - 16, 14 and 11, Long
term role required with a july start, Had a Czech
couple from me with no problems for over 12
months, Dogs and chickens, Own self contai-
ned accommodation, Driver essential - and con-
fident driver. Own car provided, £180 + £30 food
allowance = £210/weekfor 50 hours/week - toge-
ther, Traditional role....female to do childcare
and housework and male gardening/manual
work and driving.
Zadavatel KES AGENCY, www.kesagency.com,
775 213 911, kesagency@seznam.cz
SKLADNÍK/ČKA
Termíny nástupu - priebežne - Reading -
Dagenham
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
námestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana
Marcinova, uc@universalconsulting.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
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„ Brigády v J ihočeském kraji a zahraničí ” .

RAKOUSKO
HOTELOVÝ PERSONÁL - barman, čašník,
chyžná, kuchár, recepčná.
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. Jaztykové znalosti - Nemecký ja-
zyk - mierne pokročilý . Odměna 1000 - 2500
EUR/mesiac - záleží od pracovných skúseností
a druhu práce.
Zadavatel Mgr. Martina Sojková - OCCASIO,
Budovateľov 830, 98101 Hnúšťa, Martina Vlčková,
Tel.: 0917170734, occasio@gmail.com, www.oc-

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


