Farského 887, 390 02 Tábor, tel:+ 420 381 252 416, info@icmtabor.cz

23. týden
Jedním z velkých problémů týkající se zaměstnanosti absolventů škol je požadavek potencionálních zaměstnavatelů na praktické pracovní zkušenosti,
lidově řečeno praxe. A nemusí se jednat jen o praxi v komerční sféře získanou například v rámci brigád při studiu. Možná jste již alespoň slyšeli o tom,
že existují dobrovolnické krátkodobé projekty, nejen v tuzemsku,
ale i v zahraničí. Již od roku
u nás v této oblasti půvíte / nevíte 1991
sobí Sdružení dobrovolných
aktivit - nevládní nezisková
organizace nabízející mezinárodního dobrovolnictví. Zprostředkovává podobné pobyty i u nás. Proč to tedy třeba o nadcházejících letních prázdninách, pokud neseženete brigádu, nezkusit ...a zúčastnit se krátkodobého
workcampu, trvajícího obvykle 14 dní až tři týdny... a nezískat nějakou tu
praxi, ale i spoustu dalších zážitků a zkušeností?
Mrkněte na www.inexsda.cz.... Jsme připraveni vám při vaší návštěvě
Informačního centra pro mládež poskytnout nejen informace, poradíme...
TÁBORSKO

TÁBOR - PRODEJ VSTUPENEK na Táborská setkání.
Město Tábor nabízí studentům možnost brigády během festivalu
Táborská setkání ve dnech 12 . - 14. září 2014. Jedná se o prodej vstupenek a podmínkou je věk 18 let.
Zadavatel Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, Marcela Drdová,
tel. 381 486 302, www.taborcz.eu
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DĚLNÍK/DĚLNICE POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY.
Hledáme zaměstnance do třísměnného provozu od června - července
2014. Obsluha výrobních linek, vykládka surovin. Podmínkou platný
zdravotní průkaz a dobrý zdravotní stav.
Zadavatel Efko Veselí nad Lužnicí, Eva Ćížková, tel. 381 503 123, www.efkocz.cz
TÁBOR - MCDONALD´S TÁBOR
Hledáme zaměstnance na brigádu, vhodné pro studenty. Očekáváme spolehlivost - zdvořilé a příjemné vystupování k zákazníkům i mezi sebou navzájem - chuť učit se novým věcem - smysl pro týmovou práci zodpovědný přístup - chuť komunikovat se zákazníky... Celkový měsíční příjem až do výše 14.000,- Kč - možnost plánovat si své směny dle
časových možností -nadstandardní příplatky za práci v noci - 20%...
Zadavatel McDonald`s ČR spol. s r.o., Mitrovice 49 / 0, 257 86 Mezno,
Telefon: 606082519, 774851012, http://mcdonalds.jobs.cz
TÁBOR - STŘEŽENÍ STAVBY
Poptáváme strážné s certifikátem Strážný 68-008-E na ostrahu stavby
v Táboře a to jen v nočních hodinách od 18.00 - 06.00 hod.
Zadavatel IBSA - czech s.r.o., Milan Horváth, 606 095 356, Horvath@ibsaczech.cz
TÁBOR - VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - DOTAZOVÁNÍ S
NOTEBOOKEM
Hledáme větší množství spolupracovníků – tazatelů pro dotazování
kvótních a adresních výzkumů pomocí notebooku. Provádění rozhovorů s vybranými osobami v domácnostech nebo dle zadaných kvót.
Dotazování probíhá na notebooku a je nahráváno. Požadujeme •
Výborné komunikační dovednosti, asertivitu, profesionální vystupování, schopnost zvládat stresové situace, spolehlivost, • Znalost práce
na PC, možnost připojení k internetu z domova a vlastní e-mailovou
schránkou • Plnoletost a čistý trestní rejstřík, bezdlužnost • Zkušenost
s prací CAPI tazatele a dotazováním v domácnostech/kvótně u jiné
agentury výhodou • Auto výhodou/aktivní řidič. Nabízíme: • Dobře finančně ohodnocenou práci v závislosti na délce rozhovoru 150 Kč do
200 Kč/rozhovor • Zapůjčení notebooku i na soukromé účely •
Spolupráce formou DPP • Kompletní zaškolení.
Zadavatel STEM/MARK, Anna Řepíková, repikova@stemmark.cz
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - UKLÍZEČ/KA
Společnost ATALIAN CZ hledá 3 brigádníky od 12. 6. do 16. 6. 2014
Náplň práce: mytí oken, prosklení... Pracovní doba: 7.00 - 19.00 hod.
Požadujeme - pečlivost, rychlost, spolehlivost, zkušenost v oboru vítána. Nabízíme práci na DPP. Odměnu 70,- Kč/hod.
Zadavatel ATALIAN, Mgr. Anna Mašková, Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha
9, kontakt p. Čihák Tel.: 602 773 136 , p. Reichmanová Tel.: 724 257 319
PLANÁ NAD LUŽNICÍ - RECEPČNÍ
Ubytovávání hotelových hostů, rezervace ubytování, administrativa,
pokročilá znalost NJ a AJ, znalost dalšího jazyka výhodou, nezbytná
praxe v oboru, komunikativnost, spolehlivost, příjemné vystupování,
Zadavatel Brož-cz spol. s r.o. - Hotel Lužnice, ČSLA 41, Planá nad Lužnicí,
Gabriela Maxová, telefon : +420 604 226 875 , email : maxova@broz-cz.eu

V obsahu:
* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v Jihočeském kraji
Táborsko, Českobudějovicko,
Českokrumlovsko, Jindřichohradecko,
Písecko a Strakonicko
* nabídka externí spolupráce
* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v zahraničí
Holandsko, Německo, Rakousko,
Řecko, Španělsko, Velká Británie
* doporučujeme

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - PROMOTÉR - MASKOT
Hledám promotéra jako maskota - slon na sportovní akci v Českých
Budějovicích od 17,30 do 20,30hod tuto sobotu 7.6., 100Kč/hod. V
případě zájmu zašlete CV, foto a telefonní kontakt.
Zadavatel CZECHMODELING,s.r.o., Daniela Hrušková, 777 925 894,
info@czechmodeling.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POKLADNÍ
Nabízíme brigádu vhodnou pro studenty ve stabilní společnosti s příjemnou atmosférou Pracovní náplň: pokladní činnost, práce s hotovostí, platebními kartami a kupony Požadujeme: věk min. 18 let, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství podmínkou! příjemné a vstřícné
vystupování, pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost Nabízíme: směnnost dle dohody, mzdové rozpětí od 60Kč/h, práce v Českých
Budějovicích
Zadavatel Bohemia manscraft s.r.o., Martina Losenická, 608 259 680,
cvcb@bohemia-manscraft.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE: POMOC PŘI
STĚHOVÁNÍ
Potřebuji pomoc při stěhování. První prázdninový víkend. Pouze pro
muže starší 18 let . Napište mi email s telefonem, základním infem a
zavolám vám.
Zadavatel Jara, Pražská, velky.jara@seznam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - UKLÍZEČ/KA
Určeno pro OZP, pracovní doba 4 hod., úklid na provozovně, chodeb,
výroby, sociálního zařízení, spolehlivost, pracovitost, smysl pro pořádek. Odměna 4.000 Kč.
Zadavatel TRE MAS, s.r.o, Pekárenská 255, České Budějovice 370 04,
Jana Baudyšová, telefon : +420 777 770 694 , email : personalni@tremas.cz
RECEPČNÍ PRO CENTRÁLU FIRMY
Pracovní poměr na plný/částečný úvazek nebo i dlouhodobá brigáda
na dohodu o provedení práce, znalost práce s PC (MS Office,
internet), praxe na obdobné pozici vítána, příjemné a reprezentativní
vystupování,pozitivní a aktivní přístup, komunikativnost, ŘP"B",
zajištění chodu recepce společnosti, přijímání a uvádění návštěv pro
vedení společnosti, zprostředkování základních informací, zajištění
občerstvení, vyřizování pošty, přijímání telefonických hovorů,
vyřizování vzkazů, jednoduchá administrativa, objednávání
kancelářských potřeb.
Zadavatel SICKO CB a.s., Strakonická 2646, 37004 České Budějovice 3,
Telefon 387 901 110, info@sikocb.cz, www.sikocb.cz
ČESKOKRUMLOVSKO

FRYMBURK - BARMAN/KA, ČÍŠNÍK/SERVÍRKAA KUCHAŘ/KA.
Nová provozovna "Bistro u Hastrmana" hledá na nadcházející letní sezónu 06-08/2014 brigádníky. Příjemné prostřední na hlavní pláži ve
Frymburku. Možnost ubytování. NJ nebo AJ podmínkou a praxe v oboru také.
Zadavatel Bistro u Hastrmana, Miloš Boháč, 608 777 187, m.bohac@atlas.cz
BOLETICE - UKLÍZEČ/KA
Praxe výhodou. Vhodné pro OZP. Pracovní poměr na dobu určitou, pracovní doba jednosměnná. Mzda 6.400 - 7.000 Kč hrubého. Nástup
26.6.2014.
Zadavatel BRYVECASTA s.r.o., p. Jelínek, tel. 533 534 849, 734 240 502,
personalista@bryvecasta.cz.
KAPLICE - OBSLUHA OBČERSTVENÍ
Kemp Branná přijme na sezonu 2014 obsluhu občerstvení nástup ihned. Požaduji znalost Anglického nebo Německého jazyka. Čistý trestní
rejstřík, časovou flexibilitu. Nabízím ubytování zdarma, práce v
mladém kolektivu, Dobré platové podmínky.
Zadavatel Petr Nedorost, telefon 775054441
JINDŘICHOHRADECKO
TŘEBOŇ - HOSTESKY
Na promo akci v 9.6. v Třeboni, hledáme komunikativní a sympatické
hostesky. Pracovní doba: 9.00 – 16.00 hod. Požadavky: věkové rozmezí: 17 - 30 let - konfekční velikost: 34 – 38 (S/M) - samostatnost, spolehlivost - komunikativní a aktivní přístup - zkušenosti s komunikací se zákazníky příjemné a profesionální vystupování.
Zadavatel Agentura Apsara, Radka Kosková, info@apsara.cz
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PÍSECKO

STRAKONICKO

PÍSEK - OSTRAHA,STRÁŽNÝ
Vyhrazeno pro OZP. Pracovní doba 20hod., Po-Pá dle pracovní doby OSSZ Písek, PP na dobu určitou s možností prodloužení. Osvědčení o kvalifikaci strážný výhodou.
Zadavatel Bartoň a Partner s.r.o., Husovo nám. 2078, Písek 397 01, Miroslav Franc, telefon : +420 734 753 724,
email : miroslav.franc@bartonapartner.cz
SEPEKOV - KUCHAŘKA
Samostatná kuchařka pro dětský tábor.
Zadavatel Hotýlek mlýn Maděrovka, Libor Koptiš, Sepekov 66, 777 269 852, maderovka@volny.cz
ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ - OBSLUHA STŘELNICE PRO LUKY A KUŠE
Obsluha luko-kušové střelnice na hradech a zámcích. Bližší info na vyžádání.
Zadavatel Miloslav Ulrych, M.Ulrych, lukostrelba@email.cz

STRAKONICE - PRODEJ NA
POUTI U STÁNKU NEBO U
ATRAKCE
Hledám na víkendy schopného
člověka - brigádu jako
pomocnou sílu ke stánkovému
prodeji na různé akce, po práci
peníze ihned na ruku práce se
hodí i pro studenty od 15 let.
odměna 50 Kč/hod.
Zadavatel KOPECKY, Praha, 775
564 800, MARYE.K@SEZNAM.CZ
STRAKONICE - POMOCNÝ
DĚLNÍK
Platný potravinářský průkaz.
Možnost umístění absolventů
škol. Pracovní poměr do
31.12.2014 s možností prodloužení. Pracovní doba dvousměnná - ranní a odpolední, 6 - 14 hod.
a 14 - 22 hod.
Zadavatel Work Service Czech
s.r.o., Michaela Dornová, tel.: 602
600 237, e-mail: michaela.dornova@workservice.cz

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
PSANÍ ODBORNÝCH ČLÁNKŮ AUTO-MOTO
Pro náš internetový magazín poptáváme člověka pro psaní článků na téma auto-moto, jedná se o přibližně
cca 2 až 3 články týdně. Nutná je alespoň částečná znalost tématu auto-moto a vše kolem něj, dále je nutná
perfektní znalost českého jazyka. Možnost navázání větší spolupráce a rozšíření k dalším projektům.
Upřednostněni budou zájemci, kteří se pohybují v prostředí programování a tvoření webových stránek.
Zadavatel V.H. trade s.r.o., Martin Ondra, info@gocars.cz
PHP PROGRAMÁTOR HOMEOFFICE
Zabýváme se vývojem zakázkových online aplikací pro firemní klientelu. Požadujeme: znalost objektového
programování v PHP5 - znalost databáze MySQL - znalost HTML, CSS - Psaní čitelného kódu aplikace.
Výhodou: znalost Nette - Znalost dibi - znalost jQuery - znalost SVN nebo GIT. Nabízíme: možnost práce z domova minimálně na 20 hod. měsíčně, dobré platové podmínky.
Zadavatel Easy Rax s.r.o., Miroslav Valerián, 773 988 549, info@easyrax.cz
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CHORVATSKO

HOLANDSKO
MÄSIARI NA KOSTENIE BRAVČOVINY
Vykosťovanie bravčoviny na linke - vykosťujú sa stehná a pliecka (každý mäsiar vykosťuje jednu kosť) - delenie a spracovanie mäsa - čistenie, porciovanie častí bravčového mäsa porážač/pracovník na bitúnku - potrebná je prax s porážkou bravčového dobytka - pracuje sa vo veľkých závodoch, kde sa vyžaduje presnosť
a rýchlosť - prax s prácou na linke a v zahraničí je výhodou - garantovaný pracovný čas 36 hodín/týždenne +
soboty a nadčasy. na mieste sú slovenskí koordinátori – nie je potrebná znalosť cudzieho jazyka. Mzda od
1100 - 1600 Eur v čistom mesačne
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Silvia Slivková, Tel.: +421 (0)32
7440174, Fax: 00421 32 743 2460, E-mail: tn@universalconsulting.sk, http://www.universalconsulting.sk
POMOCNÉ PRÁCE V MÄSOZÁVODOCH
Pracovníkov/čky prijímame na 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. V prípade potreby Ti zamestnávateľ môže ponúknuť miesto aj v pekárni, baliarni vajíčok alebo mraziarni. PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 900 - 1477 EUR/mesiac. Mzda v čistom už po odrátaní ubytovania - od 700 EUR. Práca je vhodná najmä pre pracovníkov vo veku 18-21 rokov. Možnosť
umiestniť dvojice aj skupinky kamarátov.
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

BOOKERKA
Hledám brigadnici, nejlépe studentku, na letni sezonu do
Chorvatska (Omiš). Jedná se o
prodej výletů na plážích.
Ubytování zajištěno. Průměrný
výdělek 15000kč. Nejde o agenturu, neplatíš žádné poplatky za
zprostředkování. Vloni a předloni
jsem tuto brigadu dělala já, hledám za sebe náhradu. Začátek brigády 13-15/6, konec 31/8 2014.
Cesta autobusem tam i zpět Ti bude proplacena majitelem lodi.
Pracovní doba flexibilní šest dní
v týdnu, cizí jazyky výhodou
Zadavatel Eva, chorvatsko.job@centrum.cz

NĚMECKO

RAKOUSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Rust, hotely 4*
Pozice: číšník/servírka, pomocná síla v kuchyni. Nabízíme: kapesné
400-800 eur/měs., ubytování a stravování. 40-50 hodin/týdně.
Požadujeme: věk 18-28 let. Dobrá znalost NJ, praxe. Nástup: červen,
ukončení: 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
HOSTESKA
Hledáme sympatické a především dynamické 2 hostesky na Veletrh
Innotrans v Berlíně ve dnech 23.-26.9.2014 Podmínkou je dobrá znalost
AJ, NJ je výhodou, proběhne pohovor v AJ/NJ. Jedná se o běžnou práci
na stánku, odměnou je 200 až 300 Kč/hod pracovní doba bude ještě
upřesněna počítá se s 10h/den. Posílejte své životopisy a uveďte své foto, míry, věk, kontakt a zkušenosti.
Zadavatel Ambience expo, s.r.o., Jana Zlámalová, info@ambienceexpo.cz

ELEKTRIKÁŘ - MONTÁŽNÍK AT
Firma Hit Tech je jedna z prosperujících malých firem sídlící v
Rakousku, zabývající se elekro montážemi, hlavně v oblasti Vídně.
Hledáme brigádníky na výpomoc, při montážích. Pracovní náplní je tahání nové elektrické sítě v novostavbách,popřípadě opravy.
Nepohrdneme ani pomocníky, kteří rádi opravují elektromotory, spotřebiče a jiné . Praxe v údržbě strojů je vítána. Požadujeme vlastní osobní zájem o trvalé vzdělání v oboru. Němčina na komunikativní úrovni.
Řidičský průkaz B. Plat: 40 - 50 €/den
Zadavatel Michaela Ličková, 004369915990610, lickova.michaela@seznam.cz
ŠPANĚLSKO
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Salou, Tarragona, hotel 3* - číšník/servírka (1-2 osoby).
Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-30 let, komunikativní znalost AJ a RJ. Nástup:
začátek-půlka června. Ukončení: půlka-konec září.
Lloret de Mar, hotel 3* - 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 pokojskou AJ nebo ŠJ. Nástup: polovina června. Ukončení: září.
Tarragona, Cambrils - bar/restaurace, pokojská.
Nabízíme: kapesné 350 eur/měs., ubytování a stravování. 35-40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-26 let, znalost ŠJ a AJ, relevantní praxe.
Nástup: 10-20. června, ukončení: 10-30. září.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz, www.swsgroup.cz

ŘECKO
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Ostrov Kos, hotel 4*
Pozice: pokojská, číšník/servírka.. Nabízíme: 420-450 eur/měs., ubytování a stravování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, znalost
AJ. Nástup: 5-15. června, 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
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ŠPANĚLSKO

VELKÁ BRITÁNIE

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
Mallorca, hotely 3-4* - recepční, číšník/servírka, pomocná síla v kuchyni, pokojská/uklizečka.
Nabízíme: kapesné 400 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-26 let.
Konverzační AJ. NJ nebo FJ výhodou. Nástup: začátek-polovina června, ukončení: září.
Horský hotel v 3* v La Cerdanya (Girona) - recepční, animátor/ka.
Pracovní doba a plat: 350 eur/měsíčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stravování zdarma.
Požadujeme: věk 18-28 let, komunikativní znalost ŠJ je podmínkou, znalost FJ je výhodou. Nástup: 1. července, ukončení: 1. září.
Puerto del Carmen - ostrov Lanzarote - 1 servírka, 1 animátorka (slečny). Nabízíme: plat 400 eur/měs., ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-28 let, znalost AJ, pas. Nástup: začátek června - polovina července, délka: 3-6 měsíců.
Ostrov Fuerteventura, Costa Calma, hotel 4* - 3 pokojské od srpna. Pracovní doba a plat: 300 eur/měsíčně, 40
hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-30 let, znalost AJ nebo ŠJ.
Nástup: začátek srpna, délka pobytu: 3-6 měsíců.
Andalusie, Costa de la Luz, Hotel 4* and SPA - číšník (1 muž), animátorka (1 slečna).
Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, komunikativní znalost AJ, pro recepční ŠJ a AJ. Nástup: začátek-polovina června. Ukončení: začátek-konec září
(min. délka 3 měsíce).
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha - Vokovice, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz, www.swsgroup.cz

VENKOVSKÁ ANGLICKÁ
RODINA HLEDÁ PAR - DROBNÉ
MANUÁLNÍ PRÁCE
Rodina hledá velmi zkušený pár,
který miluje venkovské prostředí
i práce a nevyhledává ruch
města. Ward Thomas. They want
a couple who are used to living in
the countryside and really enjoy
countryside living. Just being ok
with considering the location is
not enough. The children are
away at school so this job is very
much housekeeper and handyman/ gardener but the family do
pay good money (£150 each per
week). If you have a really good
couple who are experienced in being in the countryside and their
paperwork shows this ad
matches the family do please
send me their files. One at least
must be driver aged 21+.
Zadavatel Kubečka, kubecka@seznam.cz

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

Síť EURES vznikla v roce 1993 a je výsledkem spolupráce Evropské Komise, veřejných služeb zaměstnanosti členských států Evropského hospodářského
prostoru ( zemí Evropské unie a Norska, Islandu a Lichtenštejnska) a dalších partnerských organizací. Do spolupráce v rámci sítě EURES je zapojeno také
Švýcarsko. Účelem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst (zprostředkování) pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům, kteří by chtěli využít výhod zásady volného pohybu osob. EURES disponuje sítí více než 850 poradců EURES, kteří
jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli po celé Evropě.

DOPORUČUJEME

PŘIPRAVENI NA STĚHOVÁNÍ?

Všechno, co potřebujete vědět o životě a práci v zahraničí – a ještě mnohem více.
Tato příručka je určena pro každého, kdo přemýšlí o tom, že by se přestěhoval za prací do zahraničí – nebo že by každý den dojížděl za prací
do sousední země jako přeshraniční pracovník. Obsahuje tipy pro hledání a podání žádosti o zaměstnání v jednotlivých členských státech
Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.
Všechny tyto země mají dohodu, podle níž mohou jejich občané cestovat za prací do kterékoli z ostatních zemí.
Příručka vám může pomoci maximálně zvýšit vaše šance na získání
pracovního uplatnění v jiné části Evropy. Obsahuje všeobecné tipy, jakož i rady týkající se konkrétních zemí, jejichž cílem je pomoci vám při
hledání pracovních příležitostí, posílání žádostí o zaměstnání a zlepšování vašich dovedností, pokud jde o pracovní pohovory.
Každému členskému státu EU, jakož i Islandu, Lichtenštejnsku,
Norsku a Švýcarsku je v rámci příručky vyhrazen zvláštní oddíl, který
podrobně pojednává o tamním trhu práce a praxi v oblasti zaměstnávání. Umožní vám udělat si obrázek o hledání zaměstnání, postupu při podávání žádostí o pracovní místo či kultuře na pracovišti v kterékoli zemi, o níž uvažujete jako o místu svého budoucího pracovního uplatnění.
V příručce naleznete řadu citací i svědectví poradců EURES, úspěšných uchazečů o zaměstnání i zaměstnavatelů obsahujících užitečné
tipy ohledně života a práce v zahraničí.
Úspěšným uchazečům o zaměstnání v jiné evropské zemi příručka nabízí také informace o tom, jak se integrovat v novém prostředí, či rady,
jak se vypořádat s kulturním šokem.
Příručka přináší rovněž rady jak používat sociální média, abyste snáze navázali kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Poradí vám rovněž, jak se nejlépe prezentovat on-line prostřednictvím působivého a
profesionálního proﬁlu v sociálních médiích.
Příručka sítě EURES je k dispozici v 25 jazycích i ve formě elektronické knihy.
Evropská Komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk 2014,
FORMÁT pdf - čeština - ISBN: 978-92-79-26924-0, DOI:10.2767/84047,
KE-30-12-898-CS-C, ke stažení zdarma http://bookshop.europa.eu/
E-BOOK - angličtina - ISBN: 978-92-79-31361-5, DOI: 10.2767/70927
KE-30-12-898-EN-E, ke stažení zdarma http://bookshop.europa.eu
TIŠTĚNÁ PODOBA - čeština - ISBN: 978-92-79-26924-0, DOI:
10.2767/84047, KE-30-12-898-CS-C, 180 stran, e-shop 1 ks zdarma, http://bookshop.europa.eu
více informací poradci sítě EURES Úřadů práce, středisko evropské informační služby EUROPE DIRECT České Budějovice, Jihočeská informační
centra pro mládež Č.Budějovice, Č.Krumlov, Prachatice a Tábor

