
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DROBNÉ MANUÁLNÍ
PRÁCE
Hledám schopného zedníka na KZS s praxí a
prokazatelnou praxí. Odměna 100 - 150 Kč /
hodina.
Zadavatel Pavel Šich, Lhota, pavel.sich@cent-
rum.cz
Č E S K É B U D Ě J O V I C E - H O S T E S K A /
PROMOTÉR TESCO
Hledáme /prodejce, kteří by informovali
veřejnost o činnosti sdružení CONAMEN a
prodávali benefiční předměty v rámci veřejné
sbírky pro děti s dětskou mozkovou obrnou v
okolí našeho stánku. Čas a termín akce: V
Čtvrtek 15.5. Pátek 16.5. Sobota 17.5. a Neděli
18.5. od 8:00 hod. - 19:00 hod., MOŽNO se
účastnit pouze jeden den. Spolupráce všechny
dny výhodou. Požadujeme: - Velmi dobré
komunikační schopnosti - Příjemné vystupová-
ní - Dodržování interních pravidel organizace -
Pozitivní postoj k práci. Nabízíme: - Dobré
finanční ohodnocení, dle odvedené práce,
většinou výdělky 60 - 100 Kč/h.
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek, tel.:722
945 040
ČESKÉ BUDĚJOVICE - INVENTURA
Hledáme muže i ženy na noční inventuru z 9. na
10.6.2014. Jedná se o přepočítávání a zapisová-
ní zboží. Podmínkou je dovršení 18-ti let.
Inventura probíhá od 18.30 - 06.00 hod. V
případě zájmu nás kontaktujte na cvcb@bohe-
mia-manscraft a uveďte na sebe kontakt.
Zadavatel Bohemia manscraft s.r.o., Pavla
Čiháková, 608 822 658, cvcb@bohemia-
manscraft.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - OSTRAHAV OC
Hledáme strážné na výpomoc s ostrahou
luxusní obchodu v obchodním centru v
Českých Budějovic. Jedná se o práci ve stoje v

8 hodinových směnách (12-20 hod./7 dní v
týdnu). Množství odpracovaných dnů záleží na
vzájemné dohodě . Požadujeme: trestní
bezúhonnost, dobré vystupování, upravený
vzhled, osvědčení o profesní (dílčí) kvalifikaci
Strážný 68-008 E výhodou, zkušenosti v oboru
výhodou. Nabízíme: možnost získání osvědče-
ní o profesní (dílčí) kvalifikaci Strážný 68-008 E.
Zadavatel Hunters Security, Josef Lejsek, 773 774
212, josef.lejsek@hunterssecurity.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRÁCE VE SKLADU
odpolední brigáda
NÁPLŇ PRÁCE: - vyskladnění zboží (kancelář-
ský materiál) dle objednávek, práce s ruční
čtečkou, orientace ve skladovém a regálovém
systému. POŽADUJEME: - vzdělání min.
vyučen - pracovitost, spolehlivost - věk nad 18
let, čistý trestní rejstřík - vhodné pro studenty
TERMÍN: - možnost dlouhodobé spolupráce
- odpolední brigáda po-pá 15-20h (dle potřeby a
dohody). MZDA: 70,-Kč/hodina
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Jana Zemková,
Adresa: Na Sadech 2017/13, 37001 České
Budějovice, Tel: 606 776 400,
ČESKÉ BUDĚJOVICE - LEKTOR ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ PRO DĚTI
Naše společnost RYTMIK Dětem o.p.s. hledá
lektorky a lektory pro vedení zájmových
kroužků pro děti z mateřských a základních
škol. Jedná se o dlouhodobou brigádu na celý
školní rok začínající v říjnu tohoto roku a
končící v květnu roku následujícího. Lektor
dochází pravidelně jednou až třikrát týdně (dle
domluvy) do sjednané mateřské či základní
školy a věnuje se po celý rok stejné skupince
dětí. Požadujeme: - věk nad 18 let - trestní
bezúhonnost - spolehlivost - kladný vztah k
dětem, zkušenosti s výukou dětí jsou vítány.
Nabízíme: - zajímavou práci s dětmi - potvrzení
pedagogické praxe - zaškolení a materiály k
výuce - solidní a otevřené jednání. Mzda: 100 –
150 Kč/hod.
Zadavatel Rytmik s.r.o., Kateřina Petrlíková, 28.
října 854/258, 70900 Ostrava - Mariánské Hory,
tel.777 758 962, rytmik-krouzky.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

TÁBOR - McDonald´s
Hledáme zaměstnance na brigádu, vhodné pro
studenty. Očekáváme - spolehlivost - zdvořilé
a příjemné vystupování k zákazníkům i mezi se-
bou navzájem - chuť učit se novým věcem - smy-
sl pro týmovou práci - zodpovědný přístup -
chuť komunikovat se zákazníky - dobrou nála-
du - po zaškolení se podílet na tréninku nových
zaměstnanců - odvahu – vše potřebné vás nau-
číme.
Zadavatel McDonald`s ČR spol. s r.o., Mitrovice 49
/ 0, 257 86 Mezno, Telefon: 606 082 519, 774 851
012, http://mcdonalds.jobs.cz.
TÁBOR - PRÁCE S DĚTMI
CK Topinka, největší organizátor dětských tábo-
rů v ČR, hledá nové tváře - spolehlivé a zodpo-
vědné vychovatele/animátory/vedoucí (věk
19+) i praktikanty (věk 16+) na školy v přírodě v
termínu květen a červen. V případě zájmu o tuto
pozici zašlete svůj životopis (s táborovou praxí)
na níže uvedený e-mail nebo vyplňte údaje do
naší databáze žadatelů http://www.tabory.cz/-
prace.php. Požadavky: - absolvování školy v pří-
rodě/tábora alespoň jako dětský účastník - zod-
povědnost, komunikativnost a kladný přístup k
dětem - schopnost připravit zajímavý program
pro děti - týmová spolupráce a trestní bezúhon-
nost.
Zadavatel CK TOPINKA, s.r.o., Renáta Kulhavá,
kulhava@tabory.cz
TÁBOR - UKLÍZEČKA - místo je vyhrazeno pro
OZP
Zkrácený úvazek 4 - 5 hod., pracovní poměr na
dobu určitou posléze neurčitou,
Zadavatel FORCORP GROUP spol. s r.o., p. Šala-
monová, po-pá 8.00 - 15.00 hod, tel. 731 445 935

TÁBORSKO

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 ” .
14. května 2014 - Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 20.týden

ČESKOKRUMLOVSKO

PRACHATICKO
PRACHATICE - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ-
ASISTENT VÝROBYAPRODEJE
Pomocná síla do studené kuchyně (výroba
salátů a chlebíčků ) a dále cukrá řská
v ý r o b a ( d e z e r t y a p e č e n í z á k u s k ů )
Jednosměnný provoz od 11.00 do 19.45 hod.,
případně možnost i ranní směny od 4.30 do
13.00 hod.
Zadavatel Sodexo s.r.o., Helena Prokopová, tel.
381 001 997, http://sodexo.jobs.cz/

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

STRAKONICKO

ZDRAVOTNÍK NAŠKOLY V PŘÍRODĚ
Na školy v přírodě, které pořádáme v RS Máj v
Plasích u Plzně během celého května a června
hledáme zdravotníka. V tuto chvíli především v
termínu 16. - 23. 5., protože nám naše stálá zdra-
votnice onemocněla. V případě oboustranné
spokojenosti možná dlouhodobější spoluprá-
ce. Požadujeme odpovídající vzdělání, zodpo-
vědnost, spolehlivost. Nabízíme ubytování, stra-
vu, příjemný kolektiv a finanční ohodnocení.
Tato pozice je vhodná i pro maminky na mateř-
ské, můžete si vzít potomka s sebou. V případě
zájmu zasílejte své foto a životopis, budeme
Vás obratem kontaktovat. Spěchá.
Zadavatel Ing. Marek Hanuš - HAUL, Marek Hanuš
602 699 771, h.keceram@seznam.cz
TAZATEL PRO PRŮZKUM TRHU
Náplň práce - provádění osobních rozhovorů s
respondenty, které sám vyhledá podle zada-
ných kritérií. Odpovědi respondentů tazatel za-
znamená do zapů jčeného notebooku.
Požadujeme spolehlivost, dobré komunikační
schopnosti, flexibilitu základní znalost práce s
PC vlastní připojení k internetu.
Zadavatel GfK Czech, s.r.o., Na hřebenech II
1718/10, 14000 Praha - Podolí, Petra Svobodova,
tel. 296555296,www.gfk.com/cz

STRAKONICE - HLAVNÍ VEDOUCÍ LETNÍHO
DĚTSKÉHO TÁBORA
Nabízíme dobré platové ohodnocení. Práci v
dobrém kolektivu, krásné prostředí táborového
areálu. Praxe pedagogického zaměření výho-
dou - zkušenosti s prací oddílového vedoucího
na letních táborech pro děti a mládež - schop-
nost kolektivní spolupráce a koordinace lidí -
kurz první pomoci - čistý trestní rejstřík, potvr-
zení o zdravotní způsobilosti práce na táborech
- hudební, výtvarné, sportovní nadání - vůdcov-
ské zkoušky výhodou (ochota dodělat si kurz)
-schopnost zvládat stresové situace, orientace
v legislativě táborů -zkušenost s organizací tá-
bora - možnost účastnit se táborů celý měsíc.
Zadavatel ZR GAMES, S.R.O., Jana Cimalová,
+420 736 162 445, jana@zrgames.cz

KOMPLETNÍ SEZNAM
AGENTUR PRÁCE V ČR

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

ČESKÝ KRUMLOV - LEKTOR ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ PRO DĚTI
Naše společnost RYTMIK Dětem o.p.s. hledá
lektorky a lektory pro vedení zájmových
kroužků pro děti z mateřských a základních
škol. Jedná se o dlouhodobou brigádu na celý
školní rok začínající v říjnu tohoto roku a
končící v květnu roku následujícího. Lektor
dochází pravidelně jednou až třikrát týdně (dle
domluvy) do sjednané mateřské či základní
školy a věnuje se po celý rok stejné skupince
dětí. Požadujeme: - věk nad 18 let - trestní
bezúhonnost - spolehlivost - kladný vztah k
dětem, zkušenosti s výukou dětí jsou vítány.
Nabízíme: - zajímavou práci s dětmi - potvrzení
pedagogické praxe - zaškolení a materiály k
výuce . Mzda: 100 – 150 Kč/hod.
Zadavatel Rytmik s.r.o., Kateřina Petrlíková, 28.
října 854/258, 70900 Ostrava - Mariánské Hory,
tel.777 758 962, rytmik-krouzky.cz

JINDŘICHOHRADECKO
JINDŘICHŮV HRADEC - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s
možností prodloužení. Místo výkonu práce
Grand hotel Černý Orel. Vyučení v oboru, praxe
nutná, znalost NJ, AJ. Životopis doložit osobně
nebo zaslat e-mailem
Zadavatel ARSTAV - Reality s.r.o., Pavel Sliacký,
sales@grandhotelcernyorel.cz.

PÍSECKO
VARVAŽOV - ÚKLID NAŠKOLE V PŘÍRODĚ
Hledáme - spolehlivé, čistotné a šikovné bri-
gádníky na úklid na dětském táboře - nabízíme
ubytování a stravu zdarma - nástup možný
ihned - možnost delší spolupráce.
Zadavatel CK Topinka s.r.o., Jaroslava Buzková
602 224 936, buzkova.jaroslava@seznam.cz
PÍSEK - ŘIDIČ, SKLADNÍK
Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za
dlouhodobou nemoc, možnost PP na dobu neur-
čitou, Požadujeme - profesní průkaz, ŘP sk.C,
Rozvoz potravin Písek a okolí, Příbram.
Zadavatel Osman Hamidovič, hamidovic@volny.cz
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PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Ostrov Rhodes, hotel 4*
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 Kos, hotel 4*
Pozice: pokojská a servírka (2 slečny).
Nabízíme: 430-450 eur/měs., ubytování a stra-
vování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28
let, znalostAJ. Nástup: 15-20. května, ukončení:
konec září.
Zadavatel SWS Group, s.r.o. , Alexandra
Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha -
Vokovice, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz,
www.swsgroup.cz

ANIMÁTOŘI
Hledáme animátory do Itálie pro letní sezónu
2014 (červenec a srpen). Fitness animátoři
Animátoři pro děti. Taneční animátoři (požadu-
jeme praxi ). Požadavky: - aktivní, pozitivní
osobnosti i bez předchozích zkušeností - moti-
vace, energie, odolnost - zučastnit se castingu
(17.5.) a poté tréninku - věk: minimálně 18 let - ja-
zyky: plynulá angličtina podmínkou (němčina
nebo italština výhodou) - vhodné jako letní bri-
gáda pro studenty VŠ. Nabízíme: - pracovní do-
ba 8 hodin denně, 6 dní v týdnu - stravu, ubyto-
vání, zpáteční letenky zdarma - plat: 10-15 000
Kč/měsíc - práci v atraktivních přímořských ob-
lastech - bezplatné zaškolení.
Zadavatel STAFF TOURISM SERVICE s.r.o.,
Gianluca Orsi, sts.prahaoffice@gmail.com

PRÁCA PRE KUCHÁROV/KY, ČAŠNÍKOV/ČKY,
BARMANOV/KY, CHYŽNÉ
Náplň práce záleži od danej pozície.
KUCHÁR - príprava polopenzie alebo minútok,
upratovanie vlastného pracoviska a udržiava-
nie poriadku.
ČAŠNÍK - objednávanie jedál a nápojov, takisto
ich roznášanie a debarasovanie, účtovanie,
prestieranie stolov a pod. Udržiavanie poriadku
v reštaurácii a bare.
CHYŽNÁ - upratovanie izieb, sociálnych zaria-
dení a priestorov hotela, prezliekanie prádla, vy-
sávanie, žehlenie.
Ubytovanie a strava zdarma, poskytuje zamest-
návateľ. Jazykové znalosti: Nemecký jazyk -
mierne pokročilý. Ponúkaný plat (brutto): 1400 -
3000 EUR/mesiac.
Zadavatel DOKNERAGENCY, s.r.o., Dlhý rad 18,
08501 Bardejov, Peter Kaščák, Tel.: 0944242881,
http://www.dokner.sk

PRÁCA PRE KUCHÁROV/KY, ČAŠNÍKOV/ČKY,
BARMANOV/KY, CHYŽNÉ
Náplň práce záleži od danej pozície.
KUCHÁR - príprava polopenzie alebo minútok,
upratovanie vlastného pracoviska a udržiava-
nie poriadku.
ČAŠNÍK - objednávanie jedál a nápojov, takisto
ich roznášanie a debarasovanie, účtovanie,
prestieranie stolov a pod. Udržiavanie poriadku
v reštaurácii a bare.
CHYŽNÁ - upratovanie izieb, sociálnych zaria-
dení a priestorov hotela, prezliekanie prádla, vy-
sávanie, žehlenie.
Ubytovanie a strava zdarma, poskytuje zamest-
návateľ. Jazykové znalosti: Nemecký jazyk -
mierne pokročilý. Ponúkaný plat (brutto): 1400 -
3000 EUR/mesiac.
Zadavatel DOKNERAGENCY, s.r.o., Dlhý rad 18,
08501 Bardejov, Peter Kaščák, Tel.: 0944242881,
http://www.dokner.sk
H Ľ A D Á M E N E M E C K Y H O V O R I A C I C H
STAVEBNÝCH PRACOVNÍKOV - oblasť
Voralberg
Hľadáme stavebných pracovníkov na rôzne po-
zície v oblasti stavebníctva. Ponúkaný plat
(brutto): 2600 - 3300 EUR/mesiac. Netto od 1850
do 2200 €. Termín nástupu: ihned
Zadavatel Gastrohotel.Hotel, 960 01 Zvolen, Lucia
Buehrmann, gastrohotel.hotel@gmail.com

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Horský hotel v 3* v La Cerdanya (Girona)
Pozice: recepční, animátor/ka, číšník/servírka,
Pracovní doba a plat: 350 eur/měsíčně, 40 hod./-
týdně. Nabízíme: ubytování a stravování zdar-
ma. Požadujeme: věk 18-28 let, komunikativní
znalost ŠJ je podmínkou, znalost FJ je výho-
dou. Nástup: 1. července, ukončení: 1. září.
Ostrov Lanzarote, Playa Blanca, 4* hotely
Pozice: číšník/servírka, pomocná síla v kuchy-
ni, pokojská. Pracovní doba a plat: 300 eur/mě-
síčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stra-
vování zdarma. Požadujeme: věk 18-30 let, zna-
lostAJ nebo ŠJ. Nástup: květen-srpen, délka po-
bytu: 3-6 měsíců.
Lanzarote, Playa de los Pocillos, hotel 4*
Pozice: pomocná síla v kuchyni. Nabízíme: ka-
pesné 400 eur/měs., ubytování a stravování. 40
hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-30 let, znalost
ŠJ. Nástup: květen-červen. Délka: 3-6 měsíců.
Lloret de Mar, hotel 3*
Pozice: číšník/servírka, recepční, pokojská.
Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a
stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk
18-28 let, komunikativní znalost ŠJ a RJ, pro po-
kojskou AJ nebo ŠJ. Nástup: květen-polovina
června. Ukončení: konec září.
Peralada, Spa & Golf hotel 5*
Pozice: číšník/servírka, pomocná síla v kuchy-
ni. Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování
a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk
18-28 let, znalost ŠJ. Nástup: po celý rok. Délka
pobytu: 2-6 měsíců.
Costa Teguise (ostrov Lanzarote), apartmánový
hotel
Pozice: servírka v restauraci (1 slečna).
Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a
stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk
18-30 let, AJ. Nástup: květen - začátek června.
Délka: 3-6 měsíců.
Mallorca, Cala Ratjada, hotel 4*
Pozice: číšník/servírka (1 osoba). Nabízíme: ka-
pesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. 40
hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, znalost
AJ. Nástup: květen, délka: 3-6 měsíců.
Puerto del Carmen (ostrov Lanzarote), animá-
tor/ka
Pozice: 1 animátor (muž) Nabízíme: plat 300 eu-
r/měs., ubytování a stravování zdarma.
Požadujeme: věk 18-28 let, dobrá znalost AJ +
ŠJ / NJ / FJ, pas. Nástup: červen, délka: 3-6 měsí-
ců.
Zadavatel SWS Group, s.r.o. , Alexandra
Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha -
Vokovice, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz,
www.swsgroup.cz

JEDNODUCHÁ PRÁCA V OBĽÚBENOM
TEXTILNOM SKLADE V SHEFFIELDE
Pre nášho klienta hľadáme skladníkov/-čky do
textilného distribučného skladu s dlhoročnou
tradíciou. Môžete buď pracovať na oddelení,
kde sa realizujú objednávky zadané zákazníkmi
cez internet /tzv. E-com/ alebo na oddelení, kde
sa vyskladňujú objednávky pre obchody danej
značky /Retail/. Vašou úlohou bude bežná práca
v sklade: - vyzdvihnutie určeného tovaru na zá-
klade objednávky - balenie tovaru /odevov, tex-
tilu, módnych doplnkov a bižutérie/ do plasto-
vých vriec alebo sáčkov, prípadne do vhodných
krabíc - etiketovanie tovaru - kompletizácia ob-
jednávky a príprava na vyskladnenie - práca s
ručným skenerom a práca s PC (vkladanie dát)
- používanie paletových vozíkov a prepravných
vešiakov - kontrola skladu, iné pomocné práce.
Mzdové podmienky: - denná zmena: £6,31v hru-
bom na hodinu /od cca 7,70 Eur/ + £7,31 za nad-
čas /po odpracovaní 44 hodín/ - nočná zmena:
£6,63 v hrubom na hodinu /od cca 8 Eur/ + 7,63
za nadčas /po odpracovaní 44 hodín/
Ubytovanie: - zabezpečené ubytovacím agen-
tom vo vzdialenosti 2,5 – 4 míle od miesta práce
- bývate v jednoducho zariadených domčekoch
cca 5 -6 ľudia na dome so spoločnou kuchyňou,
kúpeľňou, prípadne záhradou. Jazykové zna-
losti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.: +421 (0)32
7440174, zivotopis@universalconsulting.sk,
http://www.universalconsulting.sk
PRÁCA NA FARME - Zbery cibule, pór, šalát -
dlhodobo ale aj brigáda pre študentov na leto -
základyAJ - obmedzený počet miest
Náplň práce - práca na poli - zber cibule, očistiť
cibuľu od blata a položiť na dopravník , odlíšiť
dobrú cibulu od poškodenej - preto je dôležitý aj
dobrý zrak - všetky práce spojené s pestovaním
plodín a prácou na poľnohospodárskej farme
- následne zber póru, šalátu, repy, zemiakov -
práca v sklade - pranie, triedenie, balenie - prá-
ca vhodná pre ženy, mužov, skupinky alebo
páry. Pred nástupom do práce zamestnávateľ
zabezpečí zácvik - je potrebné udržiavať pra-
covný výkon - výhoda - vodičský preukaz na au-
tobus, traktor a pod. - zber cibule /následne
pór,repa,zemiaky … - umiestnenie podľa spo-
kojnosti zamestnávateľa/ - väčšinou sa začína
pracovať o 7:00 hod, nie sú platené prestávky,
práca je platená na výkon - práca iba na leto ale
aj dlhodobo/alebo na základe dohovoru/ - za-
mestnávateĺ požaduje - zručnosť, dobrú fyzickú
kondíciu - zamestnávateľ požaduje dobrý zdra-
votný stav, dobrý zrak - ochota pracovať viacej
ako 8 hodín denne - ochota pracovať viacej ako
5 dní v týždni - ochota pracovať za každého po-
časia - výhoda - vodičský preukaz na autobus,
traktor a pod. - výhoda prax na poľnohospodár-
skej farme - mzda je vyplácaná každý týždeň v
piatok. Ubytovanie je zabezpečené v domoch
alebo bytoch v cene 65 GBP na týždeň - ubyto-
vanie - Wolverhampton - na farmu vozí zamest-
nancov zamestnávateľ každý deň firemným au-
tobusom cca 10 km /poplatok za dopravu 5,5
GBP /deň - asistencia so zabezpečením letenky,
jízdenky - info o vybavení rodinných prídavkov
- info tax credit od 40 -60 GBP /vyplácaný týž-
denne k min.mzde . Jazykové znalosti: Anglický
jazyk - základy. Vek od 18 let, výborný zdravot-
ný stav.
Zadavatel PERSONELA, Námestie Slovenského
národného povstania 35/48, 96001 Zvolen, Irena
Mlynárová, Tel.: 0911 968 086 po-pia 8.00 - 16.00
hod., http://www.personela.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

14. května dubna 2014 - Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 20.týden

„ Brigády v J ihočeském kraji a zahraničí ” .

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


