22. týden
Jednou z rozhodujících oblastí činnosti Informačních center pro mládež je
problematika zaměstnanosti. I když nejsme zprostředkovatelnou
ani agenturou práce, snažíme se vám být nápomocni v dané oblasti mimo jiné i tím, že dlouhodobě zpracováváme a distribuujeme různými způsoby informační nabídky zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - chceteli brigád - v okruhu nejen
působnosti. Pokud vás
víte / nevíte naší
některá nabídka zaujala,
obraťte se prostřednictvím
kontaktů uvedených u jednotlivých nabídek pokud možno co nejrychleji na jejího zadavatele. Mnoho úspěchů...
Jsme samozřejmě připraveni při vaší návštěvě Informačního centra pro mládež vám poskytnout i naše další, mnohdy zcela jedinečné, spektrum služeb
i aktivit. Informační centrum pro mládež / ICM/ je zařízení, poskytující informačně poradenské a konzultační služby zdarma, docházkovým i jinými způsoby. Námi nabízené služby může využít bez vyjímky každý zájemce.
TÁBORSKO

TÁBOR - OBSLUHA LINKY - DĚLNÍK
Fyzicky náročné, požadavky - minimálně výuční list - obor strojní (popřípadě odpovídající praxe ve strojírenském oboru), dobrý zdravotní
stav, samostatnost, spolehlivost, pružnost, nástup možný ihned - na
dobu určitou, práce i So, Ne, 12-ti hod. pracovní směny, stravenky.
MLADÁ VOŽICE - DĚLNÍK - OBSLUHA CNC
Fyzicky náročné. Požadavky minimálně výuční list - obor strojní, znalost programového vybavení pro CNC Windows/WORKBANCH, dobrý
zdravotní stav, samostatnost, spolehlivost, pružnost, vhodné i pro absolventy, , nástup možný ihned - na dobu určitou, Po-Pá, stravenky, zaškolení na fy Greiner, Tábor.
Zadavatel Greiner perfoam s.r.o., Gabriela Seidlová,381 406 734,727 916
866, email : gabriela.seidlova@greiner-perfoam.com, www.greinerperfoam.com
TÁBOR - GRAFIK - TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Grafické práce, reklamní výroba, montáže reklam, požadavky znalost
COREL DRAW, nástup na dobu určitou s možností prodloužení, životopisy zasílejte na e-mail. adresu
Zadavatel PAF GROUP s.r.o., Petr Zelenka, info@pafreklama.cz
STÁDLEC - OŠETŘOVATEL SKOTU
PROVOZ živočišné výroby HODUŠÍN - provoz odchovu skotu ve stáji i
na pastvě, krmení a ošetřování, požadavky - minimálně ŘP - T, práce se
zvířaty, nástup na dobu určitou, práce i v So a Ne.
Zadavatel Zemědělské družstvo Opařany, 66, Stádlec 391 62, 381 287
631,603 464 931, email : krupkova@zdoparany.cz
TÁBOR - VÝPOMOC V PRODEJNĚ POTRAVIN
Hledáme slečnu nebo paní na výpomoc do prodejny potravin a vína.
Jedná se o práci od 10h do 19h a v sobotu. Je třeba spolehlivost, zodpovědnost, ochota a nebát se kráječe na masové výrobky. Plat: 54 - 60
Kč/hodina.
Zadavatel LUBSERVIS S.R.O., LÖFFLEROVÁ ALENA, alllilof@seznam.cz
ČESKOKRUMLOVSKO

JINDŘICHOHRADECKO

KAPLICE - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Doplňování zboží ve vybraných
prodejnách. Odměna: 75 Kč/hod
Zadavatel ppm factum, Lenka
Djelmová, lenka.djelmova@seznam.cz
VYŠŠÍ BROD - UKLÍZEČ/KA
Dohoda o provedení práce, pracovní doba jednosměnná.
Nástup 1.6.2014. Mzda od
1.200Kč hrubého. Zadavatel: p.
Řežábová, 725 163 074, monika.rezabova@centra.eu
VELEŠÍN - UKLÍZEČKA
Dohoda o provedení práce,
pracovní doba jednosměnná.
Nástup 1.6.2014. Mzda od
1.200Kč hrubého. Zadavatel: p.
Řežábová, 725 163 074,
monika.rezabova@centra.eu

JINDŘICHŮV HRADEC
KUCHAŘ/KA
Pracovní poměr na dobu určitou
1 rok s možností prodloužení;
pracovní doba 8 hodin denně
Zadavatel Michal Švihálek, 384 362
320, info@concertino.cz
TŘEBOŇ - KUCHAŘ
Hledáme zodpovědného,
spolehlivého a flexibilního
kuchaře. Nabízíme práci v
příjemném prostředí a
přátelském kolektivu. Dobré
finanční ohodnocení a jiné
b o n u s y j s o u u n á s
samozřejmostí. Staňte se
součástí týmu restaurací Šupina
a Šupinka.
Zadavatel Šupina a Šupinka s.r.o.,
P a v e l M ü l l e r, 7 2 4 1 3 5 8 2 8 ,
pavel.muller@supina.cz

V obsahu:
* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v Jihočeském kraji
Táborsko, Českobudějovicko,
Českokrumlovsko, Jindřichohradecko,
Písecko, Prachaticko, Strakonicko
* nabídka externí spolupráce
* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v zahraničí
Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Kypr,
Německo, Rakousko, Španělsko,
Švýcarsko, Velká Británie

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZDÁVÁNÍ LETÁKŮ PŘED FAKULTAMI VŠ
Rozdávání letáčků před školou v době přijímacích zkoušek na VŠ - na
termíny: 1. Po-Pá 3/6 - 6/6 2014, 2. Po-Pá 9/6 - 13/6 2014, 3. Po-Pá 16/6 20/6 2014. Pracovní doba: cca 7:30 - 14:30, nebo dle dalších pokynů.
Odměna 75-90 Kč/h dle nasazení. V případě Vašeho zájmu o spolupráci
zašlete odpověď s předmětem zprávy: Letáky České Budějovice a dále
- Jméno - věk - zcela přesná adresa (budeme Vám zasílat letáky) zaměstnání či škola - Vaše tel. číslo - budeme Vás kontaktovat
telefonicky z čísla 777 555 717 - Váš e-mail - informaci o tom, které
termíny můžete pracovat (vždy min. 2 celé týdny)
Zadavatel AZ SMART - vzdělávací centrum, Marie Neradová, Vodičkova,
110 00 Praha 1, info@az-smart.cz , www.az-smart.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - INVENTURA
Hledáme muže i ženy na noční inventuru z 9. na 10.6.2014. Jedná se o
přepočítávání a zapisování zboží. Podmínkou je dovršení 18-ti let.
Inventura probíhá od 18:30 - 06:00. V případě zájmu nás kontaktujte na
608 259 680 nebo na emailovou adresu a uveďte na sebe kontakt.
Zadavatel Bohemia manscraft s.r.o., Martina Losenická, 608 259 680 ,
cvcb@bohemia-manscraft.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ASISTENT PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉHO
MUŽE
Hledám osobního asistenta pro tělesně postiženého muže do 15 hodin
týdně včetně víkendů. Nutná dobrá fyzická kondice. Odměna 100,- Kč /
hodinu.
Zadavatel Marcel Štroncer, 702 621 072, Iveta.martinu@seznam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PŘEDVÁDĚČ A PRODEJCE ZBOŽÍ NA
VÝSTAVÁCH
Přímý prodej potravinářských produktů (čajů) přímo od výrobce na
výstavě Země živitelka. Možnost trvalejší spolupráce i na jiných
akcích. Mzda 80-100 Kč/hod.
Zadavatel MATHEO s.r.o., m.kuchejda@matheo.cz, tel. +420 734 458 192,
www.dresdneressenz.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MERCHANDISING
Požadujeme - samostatnost - spolehlivost - ochotu učit se novým
věcem - základní znalost práce na PC. Mzda 80-85 Kč / hodinu.
Předchozí zkušenosti vítány, ne však podmínkou (uvádějte do
životopisu / průvodního dopisu). Práce jen některé dny v týdnu, volná
pracovní doba.
Zadavatel Disposervis s.r.o., Rostislav Felix, 774 352 626,
rostislav.felix@disposervis.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODELKA - VIZÁŽISTICKÝ SEMINÁŘ
SVATEBNÍ LÍČENÍ
Hledáme dívky - modelky - pro účastníky workshopu svatebního
líčení. Jedná se o seminář pokročilého líčení kosmetické firmy Alcina.
Datum: 19. 6. 2014, čas: cca 11.30 hod. - 16.00 hod. Odměnou vám bude
nalíčení profesionální vizážistkou ALCINA a produkty značky ALCINA.
Svůj telefonní kontakt a aktuální fotografii prosím zasílejte na uvedený
e-mail. Do předmětu zprávy napište: "Líčení České Budějovice 19.6.”
Zadavatel MEDAC, spol. s r.o., Dana Skálová, 606 770 589,
dana.skalova@medac.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK
Práce při rozebírání a bourání menších objektů, pomocné práce na
stavbě
Zadavatel LIMAR-CB, s.r.o., Libor Biskup, 602 468 399, brigada@ccpu.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MYTÍ NA BENZÍNOVÉ PUMPĚ
Nabízím brigádu mytí oken na benzínové pumpě na okraji Českých
Budějovic.
Zadavatel Martin Karvín, work4people@seznam.cz
PÍSECKO
ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ - KOMPARZ DO POHÁDKY SEDMERO
KRKAVCŮ
Na natáčení pohádky na Zvíkově dne 7.6.2014 sháníme muže s nevystříhanými vlasy a ženy s delšími vlasy přírodní barvy z Písku a okolí.
Honorář 600 - 800 Kč, 31.5. a 1.6. bude kostýmní zkouška za příplatek
200 Kč. Dopravu z Písku na Zvíkov zajistí produkce. Bezplatný nábor se
koná 30.5.2014 od 15 do 19 hod v ZŠ Jana Husa Písek. S sebou vezměte
obuv na přezutí.
Zadavatel František Petrák, Laubova 3, Praha 3, fpetrak@volny.cz

XV. ročník

www.icmcr.cz

www.icmtabor.cz

PRACHATICKO

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

MALOVICE - MALOVIČKY - OSTRAHA STAVBY
Ostraha stavby Malovičky - Malovice. Nástup ihned. Odměna 55 Kč/hod. Zadavatel Petr Levík, 725 870 345, levik.indus@seznam.cz
VIMPERK - PRODAVAČ
Přijmu prodavače/prodavačku k pojízdnému občerstvení a k točené zmrzlině na slavnosti, akce, poutě.
Práce vždy o víkendech. Požaduji spolehlivost, pracovitost, časovou flexibilitu. Nabízíme: strava zdarma,
možnost ubytování, příjemný pracovní kolektiv.
Zadavatel Fast food, Hájková, 776 119 781, millyk@seznam.cz
VIMPERK, PRACHATICE - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Doplňování zboží ve vybraných prodejnách. Odměna: 75 Kč/hod
Zadavatel ppm factum, Lenka Djelmová, lenka.djelmova@seznam.cz
KVILDA - OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL
Přijmeme obsluhující personál do restaurace na Šumavě na letní sezónu. Požadujeme časovou flexibilitu,
ochutu učit se, samostatnost, částečnou znalost NJ. Možnost ubytování. Nástup v červenci.
Zadavatel ReaMut s.r.o., Zuzana Nováková, 604 309 113, nooni@centrum.cz
STACHY - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku v působnosti dodejny Stachy, doručovací pochůzka motorizovaná, ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do 7.30 hod. Požadavky - bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost, nutný ŘP
sk."B". Nabízíme - pracovněprávní vztah - dohoda o provedení práce (předpokládaný rozsah 300 hodin/rok)
nebo dohoda o pracovní činnosti (výdělky do 2.500,- Kč/měsíc), odměna: 56,- Kč/hod, práci v šestidenním
pracovním cyklu (pondělí - Sobota), práce v časných ranních hodinách (5.00 – 7.30 hod.),předpokládaný nástup ihned -dle dohody.
Zadavatel Česká pošta, s.p., Senovážné nám. 240 / 1, 370 81 České Budějovice, p. Šestáková, tel. 383 311 242

PŘIVÝDĚLEK V OBLASTI
REKLAMY
Popis práce: administrativní práce • příprava podkladů pro zákazníky • vyřizování klientských karet • jednání s potencionálními zákazníky osobně, po telefonu/skypu nebo e-mailem • distribuce letáků • roznášení letáků • pořádání
firemních prezentací a anket.
Požadujeme • vzdělání – minimálně středoškolské vzdělání (obor
nerozhoduje) • znalost práce na
PC (včetně vlastního PC, znalost
programu EXCEL a WORD) • znalost užívání skype a internetu –
nutností •komunikační schopnosti • aktivní a pozitivní jednání,
organizační schopnosti.
Zadavatel Gabriela Vašatová
V.Gabina@seznam.cz
MARKETING PRO ONLINE HRU
Hledáme brigádníky na propagaci online webové hry pro Česko a
Slovensko. Požadujeme :
Zkušenosti s marketingem, nejlépe pro internetové produkty samostanost a kreativita - vyhledávání a zadávání reklamy schopnost vytvořit smysluplný marketingový plán a realizovat ho.
Komunikace přes icq, skype, práce z domova. ŽL není nutný. 3 volné pozice. Hra již pně funguje pro
český trh : www.Lageon.cz
Přehled zkušeností včetně CV zasílejte na kontaktní email.
Zadavatel INTENSE CAPITAL s.r.o.
Ota Vladař, info@intensecapital.cz

STRAKONICKO
VODŇANY - OSTRAHA STAVBY
Strážný/á ostraha stavby. Pracoviště Vodňany. Nástup ihned. Odměna 55 Kč/hod.
Zadavatel Petr Levík, 725 870 345 levik.indus@seznam.cz
STRAKONICE - OSOBNÍ ASISTENT/KA
Jedná se o pracovněprávní vztah: dohoda o provedení práce. Pružná pracovní doba od 7.00 - 18.30 hod.
Náplň práce - přímá obslužná péče o seniory i zdravotně postižené osoby pomoc při poskytování osobní asistence - zajištění zejména v odpoledních hodinách a v sobotu (1x3 týdny), zástup za osobní asistentky po dobu čerpání dovolené, nemoci apod. Služba osobní asistence se poskytuje pouze na území města Strakonice.
Pracovní poměr od 1.6.2014 -31.12.2014. Mzda: 70,-Kč/h
Zadavatel Horvátová Jana, tel.: 383 321 931, 724 707 312, e-mail: strakonice@jczps.cz
BAVOROV - JAHODY BAVOROV
Jedná se o práce spojené s okopáváním sazenic jahod, apod. Práce na DPP. Mzda se odvíjí od hodinové (úkolové) mzdy. Zadavatel p.Hucková L., tel.: 602455554, e-mail: info@jahodybavorov.cz
STRAKONICE - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku v působnosti depa Strakonice, doručovací pochůzka motorizovaná, ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do 7.30 hod., požadujeme bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost, nutný ŘP
sk."B", nabízíme pracovněprávní vztah - dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, odměna: 56,- Kč/hod, práci v šestidenním pracovním cyklu (pondělí - Sobota), práce v časných ranních hodinách
(5.00 – 7.30 hod.), předpokládaný nástup ihned - dle dohody.
Zadavatel Česká pošta, s.p., Senovážné nám. 240 / 1, 370 81 České Budějovice, Jitka Kuncipálová, tel. 383 311 243
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KOMPLETNÍ SEZNAM
AGENTUR PRÁCE V ČR

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

HOLANDSKO

IRSKO

LETNÉ PRACOVNÉ PRAXE - ŠTUDENTI - NEŠTUDENTI.
Pozície v cestovnom ruchu - čašníci, pomocníci v kuchyni,
c h y ž n é , n o s i č i b a t o ž i n y.
Ponúkaný plat (brutto): 400 - 650
EUR/mesiac. Výška odmeny závisí od pozície, skúseností, znalostí jazyka. Termín nástupu: jún, júl
2014. Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokročilý
alebo Nemecký jazyk - základy
alebo Španielsky jazyk - základy
alebo Francúzsky jazyk - mierne
pokročilý.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair,
s.r.o., Mickiewiczova 4, 811 07
Bratislava, Mgr. Lenka Bobulová,
Tel.: 02/ 54 43 43 71, 75, E-mail: bratislava@coolagent.sk, http://www.coolagent.sk

SKLADNÍCI
Odjezdy každý týden. Balení zboží, sběr objednávek, scanování, třídění, zapisování do počítače a veškeré práce spojené se skladovou výrobou. Nabízený plat (hrubého): 6.00 - 9.00 EUR/hodina dle zkušeností a
věkového rozhraní. Jazykové znalosti: Angličtina - aktivní nebo
Němčina - aktivní.
PRÁCE VE SKLADECH.
Balení zboží, třídění, práce u linky, příprava objednávek pro koncové zákazníky a jiné. Snadná práce v logistických centrech a výrobních podnicích s různými produkty. Práce je vhodná pro muže, ženy, páry.
Možnost prodloužení smlouvy. U uchazečů do 22 let postačuje základní znalost angličtiny nebo nemčiny. Odjezd možný ihned. Nabízený plat
(hrubého): 6.00 - 9.00 EUR /hod. dle věkového rozhraní, podle zařazení
Zadavatel OTTO Czech s.r.o., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc,
L u c i e V á z l e r o v á , Te l . : 6 0 3 4 8 8 0 4 1 , 6 0 3 4 8 8 0 4 0 ,
Lvazlerova@ottoworkforce.cz, http://www.ottoworkforce.eu
POMOCNÉ PRÁCE V MÄSOZÁVODOCH
Možnosť umiestniť dvojice aj skupinky kamarátov. pomocné práce do
mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (balenie, váženie, etiketovanie,
umývanie mäsa), na linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne
rôzne skladové práce podľa potrieb zamestnávateľa. PONÚKANÝ
PLAT (BRUTTO): 900 - 1477 EUR/mesiac. Mzda v čistom už po odrátaní
ubytovania - od 700 EUR. TERMÍN NÁSTUPU: Jún 2014
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín,
Mgr. Jana Marcinova, Tel.: 032/7440174, E-mail: uc@universalconsulting.sk, http://www.universalconsulting.sk

LETNÍ AU-PAIR - SPOLEČNÍK U
SENIORA
Au-pair - společník u seniora bude vykonávat drobné domácí práce + nákupy + vaření , senior je
zdravý a pohyblivý, au-pair má
ubytování + stravu zdarma, je požadována dívka nad 23 let s předchozími zkušenostmi a pobytem
u seniora, au-pair musí být řidička, termín au-pair pobytu: od cca
15.6 na 3 měsíce, kapesné: 110
Euro týdně. Máte-li o nabídku zájem, prosíme o okamžitou reakci,
službu zajišťuje agentura za poplatek - info Vám pošleme na požádání.
Zadavatel Agentura All, s.r.o., ing.
Y. Vítková, Starobrněnská 3, 602 00
Brno, 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz

EURES

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures

EURES

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures
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ITÁLIE

KYPR

NĚMECKO

PERSONÁL PRE PRÁCU V
HOTELOCH A REŠTAURACIACH
Hlada sa personal pre pracu v hoteloch a v restauraciach v
Rakusku, Taliansku, Nemecku a
vo Svajciarsku. Podmienkou je
znalost nemeckeho, pripadne talianskeho jazyka a prax. Ide o pracu na letnu sezonu, pripadne aj
celorocne.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková DOMINO, Nádražná 643/29, 95801
Partizanske, Tel.: 0904487461
www.agenturadomino.com

P R A C O V N Í K / Č K A V
H O T E L I É R S T V E A
GASTRONÓMII
Práca pre hotelové rezorty,
reštaurácie a bary na Gréckych
ostrovoch alebo na pobreží
Cypru. Ponúkame rôzne pracovné pozície: čašník/-čka, barman/ka, chyžná, recepčná, kuchár/ka, - animátor/ka. Dostupné lokality - Aya Napa, Larnaka, Limasol,
Paphos a ďalšie letoviská.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA s. r. o.,
Radlinského 9, 811 07 Bratislava,
Ing. Martina Halašková, Tel.: +421
918 847 102, E-mail: info@etga.sk
http://www.etga.sk

PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH A REŠTAURACIACH
Hlada sa personal pre pracu v hoteloch a v restauraciach Podmienkou
je znalost nemeckeho, pripadne talianskeho jazyka a prax. Ide o pracu
na letnu sezonu, pripadne aj celorocne.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO, Nádražná 643/29, 95801
Partizanske, Tel.: 0904487461 www.agenturadomino.com
PRÁCE VE SKLADECH
Práce ve výrobě různého zaměření - balení malých dílů, montáž elektro
dílů, práce na lince, balení masa, potravin a pod. Skladové práce ve
skladech s hračkami atd. Pro lidi s mírně pokročilou znalostí německého jazyka a možnosti vlastního auta. Odjezdy každý týden. Vhodnější
pro ženy . Místo práce: Stuttgart, Mannheim, Koln, Munchen. Nabízený
plat (hrubého): 8.50 - 9.00 EUR/hodina podle oblasti, podle nabídek. Zabezpečené ubytování. Uchazeč o zaměstnání neplatí žádné poplatky
ani provize při registraci ani po odchodu do Německa. Pracovní smlouva se podepisuje přímo v Čechách
Zadavatel OTTO Czech s.r.o., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc,
L u c i e V á z l e r o v á , Te l . : 6 0 3 4 8 8 0 4 1 , 6 0 3 4 8 8 0 4 0 ,
Lvazlerova@ottoworkforce.cz, http://www.ottoworkforce.eu

www.eurodesk.cz

RAKOUSKO

ŘECKO

LETNÍ AU-PAIR POBYT
Rodina byva pri Keutshachersee nedaleko mesta Klagenfurt a väcsieho Wörthersee na vidieku. Maju 2 deti- dievcatko 4 a chlapcek 2 roky.
Rodicia prenajimaju apartmany a preto potrebuju vypomoc s detmi v lete. Ulohou au-pairky by bola priprava ranajok, po ranajkach upratat taniere, vypomoc matke s detmi , ist s nimi do prirody a hrat sa s nimi.
Maju psa a macku - ale netreba sa o nich starat. Vlastna zariadena izba.
Ak budu spokojny preplatia zdravotne poistenie. Mininalne 1 cely den
volna v tyzdni. Nastup by bol od polovice juna do polovice septembra,
teda na 3 mesiace.
Kapesne: 470 Euro mesicne Ubytovanie + strava: zdarma. Službu zajišťuje agentura za poplatek - info Vám pošleme na požádání.
Zadavatel Agentura All, s.r.o., ing. Y. Vítková, Starobrněnská 3, 602 00
Brno, 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz
PERSONÁL PRE PRÁCU V HOTELOCH A REŠTAURACIACH
Hlada sa personal pre pracu v hoteloch a v restauraciach Podmienkou
je znalost nemeckeho, pripadne talianskeho jazyka a prax. Ide o pracu
na letnu sezonu, pripadne aj celorocne.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková - DOMINO, Nádražná 643/29, 95801
Partizanske, Tel.: 0904487461 www.agenturadomino.com

LETNÉ PRACOVNÉ PRAXE - ŠTUDENTI - NEŠTUDENTI.
Pozície v cestovnom ruchu - čašníci, pomocníci v kuchyni, chyžné, nosiči batožiny. Ponúkaný plat (brutto): 400 - 650 EUR/mesiac. Výška odmeny závisí od pozície, skúseností, znalostí jazyka. Termín nástupu: jún, júl 2014. Jazykové znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o., Mickiewiczova 4, 811 07
Bratislava, Mgr. Lenka Bobulová, Tel.: 02/ 54 43 43 71, 75, E-mail: bratislava@coolagent.sk, http://www.coolagent.sk
PRACOVNÍK/ČKA V HOTELIÉRSTVE A GASTRONÓMII
Práca pre hotelové rezorty, reštaurácie a bary na Gréckych ostrovoch
alebo na pobreží Cypru. Ponúkame rôzne pracovné pozície: čašník/čka, barman/-ka, chyžná, recepčná, kuchár/-ka, - animátor/ka.
Dostupné lokality - ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Patmos, Karpathos,
Mykonos, Paros, Ios, Kefalonia a ďalšie dovolenkové destinácie.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA s. r. o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, Ing. Martina
Halašková, Tel.: +421 918 847 102, E-mail: info@etga.sk
http://www.etga.sk

EVROPSKÝ

PORTÁL
http://europa.eu/youth/cs

PRO MLÁDEŽ

ŠPANĚLSKO

ŠVÝCARSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Puerto del Carmen (ostrov Lanzarote)
Pozice: 2 sevírky. Nabízíme: plat 400 eur/měs., ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-28 let,
znalost AJ, pas. Nástup: začátek června, délka: 3-6 měsíců.
Alicante, Benidorm
Pozice: servírka (1 slečna). Pracovní doba a plat: 300 eur/měsíčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-28 let, znalost AJ. ŠJ výhodou. Nástup: první polovina června, délka pobytu: 3-6 měsíců.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha - Vokovice, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz, www.swsgroup.cz
LETNÉ PRACOVNÉ PRAXE - ŠTUDENTI - NEŠTUDENTI.
Pozície v cestovnom ruchu - čašníci, pomocníci v kuchyni, chyžné, nosiči batožiny. Ponúkaný plat (brutto):
400 - 650 EUR/mesiac. Výška odmeny závisí od pozície, skúseností, znalostí jazyka. Termín nástupu: jún, júl
2014. Jazykové znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý alebo Španielsky jazyk - základy.
Zadavatel COOLAGENT, EuroPair, s.r.o., Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava, Mgr. Lenka Bobulová, Tel.: 02/ 54 43
43 71, 75, E-mail: bratislava@coolagent.sk, http://www.coolagent.sk

PERSONÁL PRE PRÁCU V
HOTELOCH A REŠTAURACIACH
Hlada sa personal pre pracu v hoteloch a v restauraciach
Podmienkou je znalost nemeckeho, pripadne talianskeho jazyka a
prax. Ide o pracu na letnu sezonu,
pripadne aj celorocne.
Zadavatel Ing. Júlia Juríková DOMINO, Nádražná 643/29, 95801
Partizanske, Tel.: 0904487461
www.agenturadomino.com

VELKÁ BRITÁNIE
LETNÍ AU PAIR POBYTY PRO DÍVKY
They need an aupair to start ASAP during the summer. The family need a driver who is 23+. They need a non smoker. Please see listed below the
family details for more information. FirstName: Rebecca, City: North Barsham, PostalCode: Nr22, State: Norfolk, Mothers Nationality: British,
Fathers Nationality: British, Mothers Occupation: N/A, Fathers Occupation: Managing Director, Family Religion: Christian, Do you practice it?:
Yes. Age and Names of Children: Inka 4years, Piera 4 Years, Idar 2 years. Non smoker please. Duration of stay: Anything from 3 months to 12 months. How much pocket money will be offered?: Minimum weekley pocket money. allowance for 25 hours and more if they do 35 hours.
Zadavatel KES AGENCY, kesagency@seznam.cz, www.kesagency.com, 775 213 911, info@kesagency.com
AU-PAIR - MOTHER´S HELP POBYT
They are a British Indian family. They live in Surrey, England very close to London. They have two daughters aged 2 years and 6 months old. 40
hours per week for £140. Start: 10th June . For 1 year. Free accommodation + food. An Intermediate level of English is acceptable. Duties: Playing
with the children, tidying up the playroom, keeping their things clean, and in place, sterilising baby bottles, helping me (the mother) cook their
food, accompanying children along with me to toddler play groups, helping me bathe them, washing, drying and ironing their clothes, lend a hand
with managing the baby (eg getting her to sleep), preparing milk bottles and light housework.
Zadavatel Agentura All, s.r.o., ing. Y. Vítková, Starobrněnská 3, 602 00 Brno, 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz
AU PAIR PRO SENIORKU
Rodina hleda spolecenskou osobu, ktera by se starala o jejich matku, ktera trpi slabou demenci. Mezi povinnosti au pair patri priprava jidla, uklid,
dohlednuti na leky a hlavne spolecnost pro seniorku. Nastup je mozny co nejdrive. £150 za tyden plus strava a ubytovani zdarma.
Zadavatel Mila Jones, milajones@heathrowaupairs.com

