
ČESKOBUDĚJOVICKO

PÍSECKO

JINDŘICHOHRADECKO

VESELÍ NAD LUŽNICÍ - STRÁŽNÝ / NÁ
Obsluha provozu vrátnice, požadované zkoušky odborné způsobilos-
ti, nutné základní znalosti práce na PC, pracovní poměr na dobu urči-
tou s možností prodloužení, vyhrazeno pro OZP.
Zadavatel Gustav Němec, Třebízského 875, Tábor, 776 111 917,
gustav.nemec@gugoo.cz
TÁBOR - MONTÁŽNÍAMANIPULAČNÍ DĚLNICE / DĚLNÍK
Práce na dohodu o provedení práce - vhodné jako studentská
BRIGÁDA (od 18 let) sestavování a lepení infúzních setů, práce v sedě,
práce s lepidly, čisté prostředí, požadujeme manuální zručnost .
Zadavatel DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, Tábor , Renata
Bočanová, telefon : +420 381 479 202 , email : dita@dita.cz

JINDŘICHŮV HRADEC - UKLÍZEČ/KA
Místo je vyhrazeno pro OZP. Zkrácený pracovní úvazek 4 hod. denně,
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Nutno si
předem sjednat telefonicky schůzku na tel. 723612506.
Zadavatel  FORCORP GROUP spol. s r.o., Bezručova 857, Jindřichův
Hradec, p. Šalamonová, tel. 731 445 935, salamonova@forcorp.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRIGÁDNÍK PRO PANERIA PEKAŘSTVÍ
Pro PANERIA pekařství, umístěné v OD Bauhaus v Českých
Budějovicích, hledáme brigádníci. Očekáváme: - příjemné vystupová-
ní - komunikativnost - spolehlivost - schopnost jednat se zákazníky -
praxe v prodeji. Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí - vytvoření
vhodných podmínek pro práci - nástup možný ihned.
Zadavatel EURECA SHOPS s.r.o., Radka Kunclová, Pekařská 598/1,
15500 Praha - Jinonice,info@eureca-shops.cz, www.paneria.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE: NAKLÁDÁNÍ
ZEMINY ZE ZAHRADY
Hledám osobu na brigádu tuto neděli v ČB od 8 hod. do odpoledních ho-
din, která bude nakládat do kontejneru přebývající zeminu po rekon-
strukci chodníku rodinného domu. Odměna + oběd, svačina, nápoje.
Zadavatel Pertl, K.Šafáře 55, České Budějovice, radek.pertl@gmail.com
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ADMINISTRÁTOR A TROUBLESHOOTER
APLIKACÍ HLAVNĚ NA LINUXU
Kolektiv odborníků hledá kolegu na správu aplikací, IS a operačních
systémů na serverech. Vaše práce nezapadne v anonymitě velké firmy.
S úspěšným uchazečem rádi navážeme další spoluprací. Náplň práce
se skládá z řešení provozních problémů, údržby systémů a aplikací v
dobré kondici, práce s daty v databázích a nezbytné administrativy.
Setkáte se s řadou technologií (SQL, Java, PHP, HTML, Javascript,
CSS, Linux, bash a apod.). Budete komunikovat se zákazníky v češtině
i v angličtině.
Zadavatel Orchitech Solutions, s.r.o., Ing. Martin Čížek, Koněvova
2660/141, 13000 Praha - Žižkov, +420 776 603 463, info@orchitech.cz

TÁBORSKO

V obsahu:
* nabídka krátkodobých pracovních

příležitostí v Jihočeském kraji
Táborsko, Českobudějovicko,

Českokrumlovsko, Jindřichohradecko,
Písecko a Prachaticko

* nabídka externí spolupráce

* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v zahraničí

Itálie, Holandsko, Španělsko,
Švýcarsko, Velká Británie

25. 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

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÝ KRUMLOV - UKLÍZEČ/KA
Místo je vyhrazeno pro OZP. Pracoviště ubytovna Český Krumlov.
Dohoda o provedení práce s možností prodloužení, pracovní doba
pružná. Nástup ihned. Mzda 3.500- 4.000,- Kč hrubého
Zadavatel LEMESSIANA s.r.o. - ubytovna Český Krumlov 227, Český
Krumlov, p. Kuderová, tel. 607 952 053
ROŽMBERK NAD VLTAVOU - STÁNKOVÝ PRODEJ
Možno i absolvent, hrubá mzda 8.000,- Kč, pracovní doba od 10.00 -
17.00 hod.
ZadavatelAlžběta Kůrková, 124, Rožmberk nad Vltavou, tel : 605 177 081

ROŽMBERK NAD VLTAVOU - ÚKLID BUDOV
Podmínkou je spolehlivost. Dohoda o provedení práce, pracovní doba
pružná - cca. 3 hod. denně. Mzda od 5.000,- Kč hrubého.
Zadavatel CENTRA a.s. - pracoviště Rožmberk nad Vltavou, 66, Rožmberk
nad Vltavou, Monika Řežábová, tel: +420 725 163 074 , monika.rezabova@-
centra.eu
FRYMBURK - POKOJSKÁ
Možno i absolvent, možnost ubytování, hrubá mzda 12.000,- Kč,
Zadavatel KUPEC FRYMBURK s.r.o., Tomáš Kupec, tel: 777 213 313
VYŠŠÍ BROD - UKLÍZEČ/KA
Dohoda o provedení práce, pracovní doba jednosměnná. Mzda od
1.200,- Kč hrubého.
Zadavatel CENTRA a.s. - pracoviště Rožmberk nad Vltavou, 66, Rožmberk
nad Vltavou, Monika Řežábová, tel: +420 725 163 074 , monika.rezabova@-
centra.eu

PŘEŠTĚNICE - VÝPOMOC NAFESTIVALU
Hledáme několik lidí na výpomoc při organizování Open air music fes-
tu Přeštěnice u Milevska. Jedná se o pomocné práce jako je úklid areá-
lu, pomoc kapelám s nošením techniky na pódium a výběr parkovného
(hmotná zodpovědnost). Každý den festivalu si odpracujete 6 hodin a
zbytek dne si můžete na festivalu užívat. Dostanete vstupenku a pří-
spěvek na festival 500 Kč. Ten ale dostanete až po odpracování všech
18 hodin. Cena vstupenky na místě je 650 Kč, takže s odměnou 500 Kč
vám vychází odměna ve výši 63 Kč/hod. Pokud máte přátelé, se kterými
byste chtěli jet na festival pomáhat, můžete se domluvit a pokusit se na-
plánovat si směny tak, abyste byli spolu a pokud možno stihli kapely,
které chcete. Do mailu nám napište Vaše Jméno, Příjmení, věk, telefon,
mailovou adresu a o jakou funkci byste měli zájem. Ti co budou na fes-
tivalu uklízet budou mít možnost jet s námi i na festival Rock for people
od 3. do 7.7.2014.
Zadavatel Kulteko o.s., Zuzka Zatloukalová, 776 188 494, z.zatloukalova@-
seznam.cz
ZVÍKOV - LUKOSTŘELBA
Obsluha střelnice pro luky a kuše na hradě Zvíkov.
Zadavatel M.Ulrych, lukostrelba@email.cz
MILEVSKO - HOSTESKA
Hledáme šikovné, komunikativní a samostatné hostesky na zítřejší pro-
mo nově otevřené drogerie v Milevsku. Náplň práce je registrace zá-
kazníků, informování o akcích a slevách, zákaznická podpora.
Pracovní doba 9.00-17.30 hod. Odměna 100 Kč/hod. + cestovné. V pří-
padě zájmu prosím volejte nebo pošlete životopis a foto na uvedený
email, do předmětu uveďte Hosteska Milevsko.
Zadavatel Xtreme Hostess service, Tereza Hanfová, 733 533 531, pro-
mo@xtreme.cz

PRACHATICKO

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

VIMPERK - BRIGÁDNÍCI PRO POKLADNÍ ČINNOST, DOPLŇOVÁNÍ
ZBOŽÍ A OBSLUŽNÉ PULTY.
Supermarket Tesco Vimperk. PRACOVNÍ NÁPLŇ: Pokladní činnost,
Prodejní činnost. POŽADUJEME: Komunikativní příjemné vystupová-
ní a vzhled, Zkušenosti s prací na pokladně, Vysoké pracovní nasazení,
Čistý trestní rejstřík, Časová flexibilita, Potravinářský průkaz .
Zadavatel Tesco Stores ČR a.s., Zuzana Jackulíková, Vršovická 1527 / 68b
100 00 Praha , http://tesco-stores.jobs.cz
STACH Y - KUCHAŘKA
Penzion Javorník u Stach, Šumava hledá na letní sezónu šikovnou pa-
ní na přípravu snídaní a večeří pro ubytované hosty. Očekává se také
pomoc při úklidu penzionu.
Zadavatel ing. Karolína Kortusová, 723 069 561, info@napodlesi.cz

PŘEKLADATEL NĚMECKÝCH TEXTŮ – SPECIALIZACE TECHNIKA
Pro spolupráci hledáme překladatele v těchto jazykových kombina-
cích - z němčiny do češtiny, - z němčiny do slovenštiny. V případě
zájmu zašlete své CV na emailovou adresu. Do předmětu zprávy uveď-
te „Překladatel německých textů – Technika“.
ZadavatelAttestica s.r.o., Hynek Toman, recruitment@attestica.biz



HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Česko- Italská rodina, hledá paní
na hlídání ke dvěma dětem, ve vě-
ku 5 a 1 a půl roku a o menší do-
mek. Děti mluví česky, u domeč-
ku je bazén, kousek k moři.
Zájemkyně, posílejte své foto a
zkušenosti emailem.
Zadavatel Jana, sara.hanzlikova-
1@gmail.com

24. týdenwww.icmcr.cz www.icmtabor.cz

HOLANDSKOITÁLIE

ŠVÝCARSKO

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
An international family living in
C o m m u g n y i n t h e F r e n c h
Speaking part of SWITZERLAND-
close to Geneva and Nyon, seek
an au pair to help care for her two
children aged 3,5 and 2 years old.
Mother is an economist. Her chil-
dren go to nursery three day a
week. They live in a 4 bedroom, 3
bathroom house with garden just
5 minutes walk from the bus stop
and 10 minutes walk from the
train station. Cleaner employed.
The au pair will have her own lar-
ge bedroom with private bathroo-
m. Babysitting is maximum twice
a week.Adriver is needed and the
au pair will have use of a car. The
family wish to find a fluent
English speaker who can speak
some French or a French
Speaker with a decent level of
English.
Zadavatel Julie, juanka161@se-
znam.cz

POMOCNÍ PRACOVNÍCI DO MÄSO-ZÁVODOV
Ponúkame voľné miesta pre absolventov; mladých pracovníkov aj bez praxe; nekvalifikovaných pracov-
níkov; pracovníkov aj bez znalosti cudzieho jazyka; vhodné pre mužov, ženy, páry, dvojice aj skupinky ka-
marátov. Pracovníkov/čky prijímame na pomocné práce do mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (bale-
nie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa), na linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne rôzne skla-
dové práce podľa potrieb zamestnávateľa. Ponúkaný plat (brutto): 900 - 1485 EUR/mesiac. ubytovanie za-
bezpečené, formality vybavuje zamestnávateľ, neplatíš ubytovanie vopred.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova, Tel.:
032/7440174, E-mail: uc@universalconsulting.sk, www.universalconsulting.sk

ŠPANĚLSKO

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Mallorca, Cala Ratjada, Spa hotel 4*
Pozice: pomocná síla v kuchyni (AJ nebo ŠJ), barman/ka (ŠJ + základy NJ). Nabízíme: kapesné 344 eur/měs.,
ubytování a stravování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, znalost AJ nebo ŠJ. Nástup: červen, dél-
ka: 3-4 měsíce.
Lanzarote, Playa Blanca, 3* village hotel
Pozice: 1 servírka, 2 pokojské. Pracovní doba a plat: 300 eur/měsíčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a
stravování zdarma. Požadujeme: věk 18-26 let, znalost AJ nebo ŠJ. Nástup: červen, délka pobytu: 3-6 měsí-
ců.
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
LETNÍCH AU PAIR POBYTY
HF Manoli - new family to us, dad, mum and 3 boys: 9, almost 8 and almost 4 years old. The family live in Santa
Eugenia in a nice house with garden, Santa Eugenia is a quiet village 18 km away from Palma city center whe-
re there are other au pairs. The au pair plus could stay for as long as she wants (minimum until September),
the longer the better. No pets, they would prefer a driver and someone who can teach some English to their
kids but who speaks Spanish. OTHER LOCATIONS IN SPAIN MAINLAND: Urgent to start asap!!! SUMMER
FAMILY IN CASTELLON (Valencia North) - HF Fernandez - new family to us, looking for a normal au pair who
helps them with their two kids: boy 3 years old and girl 1,5 years. They live in a residential with swimming
pool and the host mother is a teacher. No pets. Dates: 30/6 - 3/8. Urgent to start asap!!! SUMMER FAMILY IN
CASTELLON – HF Jarque, new family to us. Mum is a teacher with a B1 level of English, dad and two kids: girl
10 and boy 3. They live in Vila-Real, which is a nice town. Very sportive family, they participate in sports
events!! They need a normal au pair (30hours/70Euros per week) who can drive and teach some English (vo-
cabulary when paying for instance) to the kids. Mum will not work from July 15 th, so that the au pair can have
more free time or spend it with them. They’ll spend August in a very nice mountain village and will take the au
pair with them. Dates: 1/7 – 30/9
Zadavatel KESAGENCY kesagency@seznam.cz, www.kesagency.com, 775 213 911, info@kesagency.com

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Rodina v Londýně hledá MOTHERS HELP ke 3 dětem - nástup červenec. Podmínka - dobrá angličtina, vztah k dětem, vyzrálá osobnost
Kapesné 150 liber týdně
Zadavatel KES AGENCY, Kubečka, kubecka@seznam.cz
POMOCNÝ ROBOTNÍK NA LINKE V MESTE WINSFORD
Mzda - £6.31 - denná, (12 hod smeny) - výplata každý týždeň (v piatok) - je možné sprostredkovať ubytovanie v meste Winsford - viazané na prácu,
doprava do práce zabezpečená - privat: 60-70£/týždeň - pracuje sa min. 37,5 hod./týždeň - požadovaný anglický jazyk C (základy). Nástup do prá-
ce: každý týždeň - 8 záujemcov - vhodné pre ženy a páry - vhodné pre absolventov, pre študentov. Páry a skupinky si môžu dohodnúť zľavu
Zadavatel  Stirling, spol. s r.o., Jarková 61, 083 01 Sabinov, Ing. Mgr. art Marek Matija, Tel.: 0911 477 912, stirlingjobs@gmail.com, www.stirlingjobs.eu
PRÁCA V SKLADE TESCO - READING
Vhodné najmä pre mužov. Potrebné iba základy angličtiny. Nástup možný ihneď. Jedná sa o fyzicky náročnu prácu v teplom sklade ( cca 17 stup-
ňov). Práca je vhodná najma pre muzov. Potrebná je znalosť anglického jazyka na zakladnej úrovni. Náplň práce: Objednávky sa dostávajú cez
scanner (AMT). Tovar sa nakladá na paletu a následne sa vykladá na určené miesto pomocou elektrického vozíka (LLOP). Práca taktiež zahŕňa trie-
denie, balenie, nakladanie a vykladanie tovaru podľa objednávky. Tieto úlohy vyžadujú vysokú úroveň pozornosti, detail pre prácu, presnosť pri
chystaní a balení, udržiavanie dobrých vzťahov na pracovisku s ostatnými kolegami, tímovú spoluprácu, flexibilitu a udržiavanie čistoty pracovis-
ka - hygienu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. cisle 00447551170029 p. Milan Granitz alebo emailom: jozef.tamasik@rapie-
remployment.co.uk. Zivotopisy posielajte prosim v anglictine.
Zadavatel Rapier Employment Ltd.,2 Stanhope Road, NN2 6JX Northampton, Veľká Británia, http://rapieremployment.co.uk, Ing. Jana Romanova, Tel.:
00447551170029
PRÁCA VO VÝROBE
Bez poplatku. Winsford. Odchod 5.7.2014. Ubytovanie zabezpečené. Práca aj pre študentov na 3 mesiace. Vašou úlohou budú pomocné práce vo
výrobe plastových bedničiek určených na distribúciu do obchodných reťazcov, a to najmä: - asistencia pri lisovacích strojoch - produkcia
plastových debničiek /skladanie, zatĺkanie plastových častí a pod./ - manipulácia s paletami a s tovarom od 2 - 25kg - vykladanie a nakladanie
tovaru na a z paliet - balenie plastových produktov, baliacich produktov, kartónov, kartónových krabíc - výroba, balenie skladacích boxov
(kontajnerov - krabíc) - výroba, skladanie pevných paletových kontajnerov, rôznych plastových paliet, prepraviek a zásobníkov na nápoje - výroba
a balenie rôznych certifikovaných nádob, táciek a iných obalových materiálov. Mzdové podmienky od 6,31 GBP v hrubom na hodinu /od cca 7,60
Eur/, po štyroch týždňoch sa mzda zvyšuje na 6,86 GBP v hrubom na hodinu /od cca 8,10 Eur/. Ubytovanie je zabezpečené cez ubytovacieho
agenta v mestečku Winsford - pešia dostupnosť do práce. Možnosť komunikovať v slovenskom jazyku. bývate v domčekoch tzv. share-house asi
5-6 ľudia so spoločnou kuchyňou, kúpeľňou a záhradou. Domy sú jednoducho zariadené, máte tam všetko potrebné vybavenie (práčka,
chladnička, šporák, posteľ, skriňa). V domoch väčšinou bývajú Slováci a Česi, niekedy sa môžete stretnúť aj s inými národnosťami.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/7440174, zivotopis @ universalconsulting.sk, www.universalconsultin-
g.sk
BALENIE ZNAČKOVÉHO TEXTILU.,KOZMETIKY, BIŽUTERIE
Základy AJ - jednotlivci, páry / pár,dvojice spolu / balenie pre predajne a internetový obchod. Náplňou práce je balenie , skladanie, štítkovanie,
etiketovanie, príprava tovaru na expedíciu, alebo aj praca na reklamáciach. Jedná sa o tovar ako je bižuterie, kabelky, textil a drobný tovar, ale aj
značková kozmetika, parfémy, Ponúkaný plat (brutto): 6,31 - 8,5 GBP. Ubytovanie je zabezpečené v zariadených domoch alebo bytoch v cene
70GBP na týždeň /chladnička, práčka, mikrovlnka..../. Ubytovanie nie je viazané na prácu - môžete si zabezpečiť aj vlastné
Zadavatel PERSONELAs.r.o., Nám. SNP35/48, 960 01 Zvolen, Monika Jedináková, Tel.: 0911 364 144 po-pia od 8:00 - 14:00 hod., www.personela.sk

VELKÁ BRITÁNIE


