
ČESKOBUDĚJOVICKO

PÍSECKO

JINDŘICHOHRADECKOKOŠICE - TRAKTORISTAAPOMOCNÉ PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ
Požadavky - vyučení v oboru nebo středoškolské vzdělání, praxe výho-
dou, nástup možný ihned - nejprve na dobu určitou, potom neurčitou,
pracovní doba 7.00 - 16.00 hod. + práce o víkendech.
Zadavatel Brož-cz spol. s r.o. - provozovna Košice, Radek Maxa
tel.603 246 052 , maxa@broz-cz.eu

NOVÁ BYSTŘICE - MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Místo výkonu práce Jindřichův Hradec. Jakákoliv montážní praxe vý-
hodou; praxe se silikonováním výhodou; manuální zručnost; spoleh-
livost, samostatnost, flexibilita; ochota učit se novým věcem; práce
vhodná i pro absolventy; montáž kovových boxů - práce vhodná spí-
še pro muže; není vhodné pro osoby se zdravotním postižením; pra-
covní poměr na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení; jed-
nosměnný provoz - ranní směna.
Zadavatel JR Profiservice s.r.o., Rybní 396, Nová Bystřice, Kateřina
Stašková, tel: 774 378 256 , k.staskova@jrprofiservice.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK
Hledáme spolehlivého , zodpovědného a samostatného pracovníka
na denní úklid na zakázku v Českých Budějovicích. Počet volných
míst: 5 Pozice je vhodná také pro aktivní důchodce nebo osoby s
bydlištěm v lokalitě zakázky. Jedná se o 3-4hodiny denně s možností
přejití na HPP. Nabízíme 55,-Kč/hodinu. Do předmětu uvádějte "Úklid-
České Budějovice" v místě firmy nejsme k zastižení.
Zadavatel SITA CZ a.s., Renata Hutterová, info@sita.cz, www.sita.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID STAVEBNÍCH PRACÍ
Potřebuji mladé kluky na úklid stavebních prací.
Zadavatel Igor Šafránek, Igorsafranek@seznam.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÁ DĚLNICE VE VÝROBĚ
Nabízíme přivýdělek pro muže či ženu na jednoduché pomocné
práce ve výrobě - - ranní směny od 7.00-cca 15.30 hod, - termín:
16.6.-20.6.(PO - PÁ) - náplň práce: drobné opravy a skládání dílů,
práce převážně v sedě, fyzicky nenáročné - místo pracoviště - České
Budějovice - vhodné pro registrované na úp/studenti VŠ. CO OD
VÁS OČEKÁVÁME - spolehlivost - pracovitost. CO VÁM NABÍZÍME
- mzdu 61.60 Kč/hod - smlouvu DpČ - možnost další spolupráce
Pokud jste dříve již odpověď poslali, neváhejte zaslat kontakt znovu,
volné místa obsazujeme z pouze z aktuálních odpovědí. Je třeba
však uvést tyto INFORMACE:osobní údaje - jméno/věk/bydliště v
ČB/info co v současnosti děláte (student, úp atd..)/Telefonní
číslo/dopravní spojení do místa pracoviště - Okružní ČB.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o. České Budějovice, tel. 777 587 005,
ceskebudejovice@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE -  POMOCNÉ PRÁCE V ZAHRADĚ
(hobbymarket)
Nabízíme přivýdělek pro muže od 18 let, na pozici - Pomocné práce v
zahradě. Termín brigády: SO 14.6.2014. Pracovní doba: 8:00 - 16:30
hod. Náplň práce - pomocné zahradnické práce (doplňování, zalévá-
ní, atd..), práce uvnitř i vnější prostory prodejny.  Místo pracoviště -
Hobbymarket ČB, ul. J. Boreckého. CO OD VÁS OČEKÁVÁME - spo-
lehlivost - pracovitost, rychlost, zručnost - alespoň min. fyz. zdat-
nost - bydliště (i přechodné) pouze v ČB. CO VÁM NABÍZÍME -  Mzda
65 Kč - smlouva DpČ - dále možnost další spolupráce.
adavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o. České Budějovice, tel. 777 587 005,
ceskebudejovice@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - SKLADNÍK
Pracovitost, trestní bezúhonnost, zodpovědnost, spolehlivost, časo-
vá flexibilita. Náplň práce: příjem a výdej zboží. Pracovní poměr na
dobu určitou do 31.10.2014.
Zadavatel QANTO CZ s.r.o., Věra Grodlová, tel: 461 530 222 , grodlova.-
vera@qanto.cz

TÁBORSKO

V obsahu:
* nabídka krátkodobých pracovních

příležitostí v Jihočeském kraji
Táborsko, Českobudějovicko,

Českokrumlovsko, Jindřichohradecko,
Písecko a Prachaticko

* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v zahraničí

Irsko, Holandsko, Malta, Německo,
Španělsko, Velká Británie

24. týden

víte / nevíte

Jedním z velkých problémů týkající se zaměstnanosti absolventů škol je po-
žadavek potencionálních zaměstnavatelů na praktické pracovní zkušenosti,
lidově řečeno praxe. A nemusí se jednat jen o praxi v komerční sféře získa-
nou 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 1991 u nás v této oblasti pů-
sobí Sdružení dobrovolných aktivit - nevládní nezisková
organizace nabízející mezinárodního dobrovolnictví. Zprostředkovává po-
dobné pobyty i u nás. Proč to tedy třeba o nadcházejících letních prázdni-
nách, 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...

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

ČESKOKRUMLOVSKO

ČERNÁ V POŠUMAVÍ - RECEPČNÍ A OBSLUHA RESTAURACE - vodní
nádrž Lipno
Do kempu u nádrže Lipno hledáme obsluhu recepce a restaurace na se-
zónu 2014. Nástup možný ihned. Více informací tel. nebo emailem.
Zadavatel Kemp Černá v Pošumaví, Martin Rubáček, 603 257 269, info@-
goodsport.cz
ČESKÝ KRUMLOV - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE
Hledám brigádníky do Českého Krumlova na cca 2 měsíce platba úko-
lově,zálohy samozřejmostí jen vážní zájemci. Práce na stavbě.
Zadavatel Pavel Šich, Lhota, pavel.sich@centrum.cz
FRYMBURK - POKOJSKÁ
Brigáda - vzdělání základní, možno i absolvent, možnost ubytování,
hrubá mzda 12.000,- Kč,
Zadavatel KUPEC FRYMBURK s.r.o., Tomáš Kupec, tel: 777 213 313

PÍSEK - LETNÍ BRIGÁDAPRO STUDENTY
Náplň práce - obsluha svařovacích robotů - obsluha lisů - obsluha spie-
trzů. Požadujeme: - věk min. 18 let - délka brigády min. 2 měsíce.
Nabízíme: - základní mzda - 70 Kč/h, - příplatky za noční směnu - přípla-
tek 6,30 Kč za každou odpracovanou hodinu za hlučnost - stravenka ve
výši 35 Kč.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Bc. Martina Křivancová, Žižkova třída
182, 397 01 Písek,pisek@manpower.cz, tel. 739 343 024.
PÍSEK - OPERÁTOR KVALITY / KONTROLOR
Vizuální kontrola a drobné opravy dílů v automobilovém průmyslu.
Jedná se o manuální práci, která vyžaduje soustředěnost se smyslem
pro detail. Práce o víkendech a na nočních směnách Požadujeme: -
min. výuční list - plnoletost - čistý TR - potvrzení o zdravotní způsobi-
losti na bezvadný zrak a pohyb - spolehlivost a časovou flexibilitu - do-
chvilnost a zodpovědnost za vykonanou práci - dodržování pracov-
ních postupů a bezpečnosti práce na pracovišti. Nabízíme: - příplatky
za noční směny, svátky a víkendy - veškeré pracovní vybavení.
Zadavatel EuroCon Czech, s.r.o., Jana Žáčiková, jana.zacikova@euro-
con.cz
ZVÍKOV - OBSLUHASTŘELNICE PRO LUKYAKUŠE.
Bližší info na vyžádání. Zadavatel M.Ulrych, lukostrelba@email.cz
PÍSEK - PRODAVAČKATOČENÉ ZMRZLINY.
Hledáme brigádnice pro stánkový prodej točené zmrzliny na sezónu
2014 pro město Písek. Nástup ihned. Požadujeme: -příjemný vzhled a
slušné vystupování -samostatnost -zodpovědost -potravinářský prů-
kaz. Nabízíme: -nadstandartní/osobní ohodnocení -65 kč/hod -
příjemný kolektiv. V případě zájmu zasílejte své životopisy s fotografií
na email. Prosím dodržujte podmínky pro Vaší odpověď.
ZadavatelAlmita spol. s r.o., Ondřej Dušek, 725 094 485, dusek@almita.cz

NETOLICE - UKLÍZEČKA
ŽITNÁ AGRO CENTRUM s.r.o. nabízí volné pracovní místo v obci
Netolice na pracovní pozici Uklízečka. Jedná se brigádu.
Zadavatel ŽITNÁAGRO CENTRUM s.r.o., info@horsefarm.cz
PRACHATICE - MERCHANDISING – DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Hledáme pracovníka/ci na doplňování dioptrických brýlí a a drobného
potravinářského zboží na prodejně Kaufland. Jedná se o umístění zbo-
ží do regálu, vytváření objednávek, udržování čistoty, neporušenosti
obalů, kontrolu expirace a cenovek.
ZaDAVATEL DaDa Promotion, s.r.o., Iva Gintarová, 734 596 431, brigada-
@dadapromotion.com

PRACHATICKO



AU PAIR POBYT IHNED NA ROK
A single mum living in Dublin,
Ireland has 2 children, a boy aged
11 and a girl aged 8. The family li-
ve in a 5 bedroom house, with 4
bathrooms 15 minutes from
Dublin city centre. The au pair
will have his/her own bedroom wi-
th ensuite bathroom. A driver is
not needed but the au pair can ha-
ve personal use of a car if he/she
is a driver. Working hours are 12
and 2 babysits per week.
Zadavatel Kubečka, www.kesagen-
cy.com, 603 324 090, kubecka@se-
znam.cz
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HOLANDSKO MALTAIRSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY
AMLÁDEŽ
Malta, ostrov Gozo, hotel 5*
P o z i c e : č í š n í k / s e r v í r k a .
Nabízíme: kapesné 150-250 eu-
r/měs., ubytování a stravování.
40 hodin/týdně. Požadujeme: věk
18-28 let. Dobrá znalost AJ, pří-
jemné vystupování, praxe je vý-
hodou. Nástup: červen, ukonče-
ní: říjen-prosinec.
Zadavatel SWS Group, s.r.o.,
Alexandra Vorobyová, Vokovická
685/14, 16000 Praha, tel. 774 074
113, info@swsgroup.cz, www.sws-
group.cz

NĚMECKO

POMOCNÍCI
Jednoduché montážné a komple-
t i z a č n é p r á c e v o v ý r o b e .
Kontrola kvality. Vykladanie, na-
kladanie, balenie. Pomocné prá-
ce rôzneho druhu. Kompletné in-
formácie o aktuálnych voľných
miestach aj z iných oborov na
webovej stránke www.ponukap-
race.de.
Zadavatel Ansbacherstr. 56, 91541
R o t h e n b u r g , K o n t a k t b ü r o
München Eduard Stubna, Tel.: + 49
89 161209, E-mail : fa.es@t-
online.de, www.ponukaprace.de /
www.tempton.de

PRÁCA PRE ABSOLVENTOV. Aj pre páry a skupiny.
Pracovníkov/čky prijímame na pomocné práce do mäsozávodov - pra-
cuje sa na expedícii (balenie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa),
na linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne rôzne skladové prá-
ce podľa potrieb zamestnávateľa. Ponúkame voľné miesta pre absol-
ventov; mladých pracovníkov aj bez praxe; nekvalifikovaných pracov-
níkov; pracovníkov aj bez znalosti cudzieho jazyka; vhodné pre mužov,
ženy, páry, dvojice aj skupinky kamarátov. PONÚKANÝ PLAT (BRUT-
TO): 900 - 1485 EUR/mesiac.
PRÁCAPRE MÄSIAROV
Pozície - mäsiar/vykosťovač s praxou - vykosťovanie bravčoviny na
linke - vykosťujú sa stehná a pliecka (každý mäsiar vykosťuje jednu
kosť) - delenie a spracovanie mäsa - čistenie, porciovanie častí bravčo-
vého mäsa - porážač/pracovník na bitúnku - potrebná je prax s poráž-
kou bravčového dobytka.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín,
Mgr. Jana Marcinova, Tel.: 032/7440174, E-mail: uc@universalconsultin-
g.sk, www.universalconsulting.sk

ŠPANĚLSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Puerto del Carmen (o. Lanzarote)
Pozice: 1 animátorka. Nabízíme: plat 400 eur/měs., ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-26 le-
t, znalostAJ, pas. Nástup: polovina července, délka: 3-6 měsíců.
Mallorca, Cala Millor
Pozice: pomocná síla v kuchyni, pokojská, servírka. Nabízíme: kapesné 350 eur/měs., ubytování a stravová-
ní. 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, komunikativní znalost AJ. Nástup: červen. Ukončení: polovi-
na-konec září (min. délka 3 měsíce).
Mallorca, Cala Ratjada, Spa hotel 4*
Pozice: pomocná síla v kuchyni (1 osoba). Nabízíme: kapesné 344 eur/měs., ubytování a stravování. 48 ho-
din/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, znalostAJ nebo ŠJ. Nástup: červen, délka: 3-4 měsíce.
Lanzarote, Urbanizacion Calero, hotel 4*
Pozice: animátorka (1slečna). Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně.
Požadujeme: věk 18-28 let, znalostAJ. Nástup: červen. Délka: 3-6 měsíců.
Zadavatel SWS Group, s.r.o.,Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14, 16000 Praha - Vokovice, tel. 774 074 113, in-
fo@swsgroup.cz, www.swsgroup.cz
NABÍDKALETNÍCH POBYTŮ PRO DÍVKY
Rodina z Valencie - děti 4 a rok a půl. Nástup IHNED na léto a dále mnoho rodin na Malorku a i jiné lokality -
registrační podklady jsou ke ztažení na našich webových stránkách v sekci registrace. Rychlé jednání nutné
Zadavatel KESAGENCY kesagency@seznam.cz, www.kesagency.com, 775 213 911, info@kesagency.com

MOTHERS HELP za výhoných podmínek - nástup dle dohody
MOTHERS HELP od SRPNA 2014. Rodina z Croydon - 2 malé děti - nabízí pozic MOTHERS HELP - 40 hodin - 150 liber týdně - byt - strava -
nástup po dohodě na ROK.
Zadavatel KES AGENCY, kesagency@seznam.cz, ww.kesagency.com, 775 213 911, info@kesagency.com
PRÁCA V KATALÓGOVÝCH SKLADOCH - Burton-on-Trent.
Ubytovanie zabezpečené. Odlet 24.6.2014. Jedná sa o nenáročnú prácu v distribučnom katalógovom sklade s rôznym tovarom – oblečením, elek-
tronikou, hračkami, bižutériou. Príprava tovaru na vyskladnenie podľa objednávok. V rámci skladu existuje viacero oddelení: - Goods In – vykla-
danie kamiónov na palety (tu pracujú najmä muži) - Returns – práca so skenerom – privezú klietky s pokazenými, či zdemolovanými vecami, ktoré
sa sa presúvajú do kartónových krabíc na paletách; s pomocou skenera sa mení ich kód - ODS – práca pri páse s prepravkami – nové veci, ktoré si
ľudia objednávajú z katalógov, sa presúvajú z prepraviek do prepraviek, ktoré patria danému obchodu a posielajú sa preč (na oddelení Returns a
ODS pracujú najmä ženy). práca na min. 3 mesiace, s možnosťou predĺženia zmluvy Mzdové podmienky: - mzda od 6,31 GBP v hrubom na hodinu
počas prvých štyroch týždňov, následne 6,37 GBP. Nočná zmena 7,58 GBP v hrubom na hodinu. Anglický jazyk - mierne pokročilý.
PICKERI S DOBROUANGLIČTINOU DO SKLADOV S DROGÉRIOUAKOZMETIKOU.
Výhodná poloha pri Londýne (Dunstable/Luton). Jedná sa najmä o drogériu, kozmetiku a darčekové predmety. Hlavná náplň práce: - vyzdvihova-
nie tovaru použitím hlasového systému (slúchadlá) - práca s elektrickými vozíkmi LLOP, na ktoré budete daný tovar nakladať, prípadne premiest-
ňovať - práca na zmeny: ranná 06:00 - 14:00, poobedná 14:00 - 22:00 alebo nočná 22:00 - 06:00 hod. - možné nadčasy - záleží od objednávok - mož-
nosť dlhodobej práce - zaškolenie zabezpečené pri nástupe do práce. Mzda: Od 6,73 GBP/hod. v hrubom (od cca 8,10 Eur). Po odpracovaní 36,5 ho-
diny až 8,76 GBP na hodinu (cca 10,50 Eur) . Časť nákladov je možné uhradiť na splátky - asistencia s vybavením ubytovania a dopravy.Jazykové
znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
PRÁCAV POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE .
Príležitosť aj pre študentov, páry a skupinky na leto. Znížené náklady. Asistencia počas pobytu. Základná náplň práce: - marinádovanie, triedenie
a balenie kuracieho mäsa a kuracích výrobkov na pásovej linke - etiketovanie a triedenie tovaru - príprava produktov podľa objednávky - manipu-
lácia s výrobkami na expedícii - nakladanie a vykladanie debničiek s kuracím mäsom a kuracími výrobkami - práca s ručným skenerom - teplota na
pracovisku je cca 5 - 6 stupňov - garantovaný počet odrobených hodín - min. 40 hodín za týždeň + možnosť nadčasov. Mzdové podmienky: - od
£6.31základ v hrubom na hodinu + £7.89za nadčasy v hrubom na hodinu
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/7440174, zivotopis @ universalconsulting.sk,
www.universalconsulting.sk
MANUÁLNY PRACOVNÍK
Hľadáme pracovníkov do továrni vAnglicku na rôzne pracovné miesta. Ide prevažne o výrobné továrne.
Pracovník v továrni na výrobu klimatizácie - náplňou práce je meranie, rezanie materiálu a výroba súčiastok, klimatizačných jednotiek - človek bu-
de plne zaškolený, netreba prax - plat: od 6,36 GBP/hod
Manuálny pracovník - triedenie kovového odpadu z kontajnerov - práca s vysokozdvižnou plošinou (licencia nie je nutná) - plat: od 7,5 GBP/hod -
pracovná doba: 50+ hodín týždenne
Manuálny pracovník - práca ako operátor výroby - umývanie malých kovových súčiastok - plat: od 7 GBP/hod - pracovná doba: 45-50 hodín týž-
denne
Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom - cestovanie – na vlastné náklady, - nástup:ASAP/dohodou.Anglický jazyk - základy.
Zadavatel STUDENT SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, Pavol Lemko, Tel.: 0948 020 906, info@studentservices.sk
http://www.studentservices.sk/ponuky-prace/

VELKÁ BRITÁNIE

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


