
TÁBOR - ZEDNICKÉ PRÁCE
Stavební firma v Táboře potřebuje do svého pracovního týmu zedníky
a pomocné dělníky, natěrače, malíře. Nástup možný ihned.
Zadavatel STAVBARS.CZ - Radek Skypala, Radek Skypala, info@stavbar-
s.cz, 728 802 804, info@stavbars.cz
TÁBOR - číšník / servírka
Možno na hlavní pracovní poměr, na dohodou o provedení práce nebo
dohodu o pracovní činnosti (brigádu), plný nebo i zkrácený úvazek na
20 hod. týdně, mzda podle odbornosti a uplatnění, nejlépe vyučení v
oboru, přednost umění NJ aAJ.
Zadavatel Jiří Krejčí Restaurace Škochův dům, Žižkovo nám. 22, Tábor , te-
lefon : +420 608 964 646, krejda@skochuvdum.eu
STÁDLEC - VEDOUCÍ PRO ANGLICKÝ MEZINÁRODNÍ TÁBOR
EUROCAMP
Pro anglický mezinárodní tábor EUROCAMP situovaný v krásném pro-
střední jižních Čech hledáme oddílové vedoucí. Požadujeme - věk ale-
spoň 20 let - pokročilou znalost angličtiny (B2 a vyšší) - zkušenosti s
prací s dětmi. Poslední volná místa na turnusech: 2. turnus (9.7.-18.7.),
3. turnus (2.8.-11.8.), 5. turnus (20.8.-29.8.). Lze se přihlásit na 1-2 tur-
nusy. Ubytování a strava jsou pro vedoucí zajištěny. Více informací o
táboře EUROCAMP na www.anglickytabor.cz. Na uvedenou e-
mailovou adresu posílejte strukturovaný životopis s fotografií.
Zadavatel SYKA AGENCY a.s., Mgr. Veronika Švadlenová, svadlenkova-
@anglickytabor.cz

TÁBORSKO

V obsahu:
* nabídka krátkodobých pracovních

příležitostí v Jihočeském kraji
Táborsko, Českobudějovicko,

Českokrumlovsko, Jindřichohradecko,
Písecko, Prachaticko a Strakonicko

* nabídka externí spolupráce

* nabídka krátkodobých pracovních
příležitostí v zahraničí

Kypr, Holandsko, Řecko, Španělsko,
Velká Británie
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Vážení přátelé a příznivci,
co nevidět propuknou naplno letní prázdniny a pro leckoho z vás i dovolená. Tím se k
vám i dostává i naše poslední informační nabídka brigád v končícím školním/akade-
mickém roce. Děkujeme vám velmi za vaši dosavadní přízeň a doufáme, že leckomu z
vás jsme našimi aktivitami v dané oblasti byli alespoň trochu nápomocni. I když je sezó-
na stále nejistá, doufáme, že i po prázdninách vám budeme moci poskytovat nejen tyto
služby. Pokud strávíte část prázdnin výdělečnou či nevýdě-
lečnou pracovní činností, třeba i v zahraničí, dovolujeme si :
Evropský pas dovedností dokumenty Europassu- obsahuje ( jazykový pas, doklad
o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu ) a jiné certifikáty, diplomy či
osvědčení (například jazykové certifikáty, certifikáty o absolvování kurzů a školení ).
Vybíráte z něj relevantní doklady o Vašich znalostech a dovednostech, které jste získali
během pracovní zkušenosti, dobrovolnické práce, vzdělávání či školení a které potře-
bujete například při pracovním pohovoru... Více informací www.europass.cz/co-je-
europass/evropsky-pas-dovednosti
Nový Evropský pas dovedností pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu na
portálu EURES. Umožňuje uchazečům o zaměstnání vytvořit si svůj osobní pas do-
vedností tím, že si vyberou své dovednosti ze seznamu - například práce v kuchyni, vítá-
ní hostů nebo zařizování taxislužeb... Více informací https://ec.europa.eu/eures

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

ČESKOKRUMLOVSKO

LIPNO NAD VLTAVOU - UKLÍZEČ/KA.
Nástup od 1.7.2014, pracovní doba jednosměnná, včetně víkendů, hru-
bá mzda 65,- Kč/hod., jedná se o úklid sprch + WC v autokempu Modřín
a v půjčovně na pláži,
Zadavatel LIPNO SERVIS s.r.o. - Autocamp Modřín, Lipno nad Vltavou,
Petra Bohdalová, tel: 731 501 515 , petra.bohdalova@lipnoservis.cz
ČERNÁ V POŠUMAVÍ - RECEPČNÍ
Mezinárodní camping na Lipně hledá studentku s výbornou znalostí
němčiny a angličtiny pro letní brigádu na recepci. Ubytováni v chatce a
strava zdarma.
Zadavatel Camping Villa Bohemia, Hříbková Ilona, 604 331 676, camp@vil-
labohemia.cz
ROŽMBERK NAD VLTAVOU - ÚKLID BUDOV
Podmínkou je spolehlivost. Dohoda o provedení práce, pracovní doba
pružná - cca. 3 hod. denně. Nástup ihned. Mzda od 5.000 Kč hrubého.
Zadavatel CENTRA a.s. - pracoviště Rožmberk nad Vltavou 66, Monika Ře-
žábová, 725 163 074 , monika.rezabova@centra.eu
ČESKÝ KRUMLOV - UKLÍZEČ/KA
Dohoda o pracovní činnosti, pracovní doba jednosměnná (odpolední
hodiny). Nástup 1.8.2014. Mzda 70 Kč/hod. hrubého.
Zadavatel Město Český Krumlov - Kaplická 439, Český Krumlov, Kateřina
Krejčová, telefon : +420 380 766 103
KÁJOV - PRACOVNÍK VE VÝKUPU DRUHOTNÝCH SUROVIN
Brigáda - třídění, manipulace, zpracování kovových a nekovových od-
padů, zasílat životopisy na e-mail.
Zadavatel ZITA KÁJOV s.r.o. - pracoviště Kájov, 195, Zdeňka Lamrová, tele-
fon : +420 603 222 271, email : info@zitakajov.cz

PRACHATICKO
PRACHATICE - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE: STAVBA
Hledáme brigádníka na lehčí stavební práce (natíraní, nošení materiálu
adt.) při opravě domu v Prachaticích. Celý červenec a srpen - možné i
dále, po domluvě. Kontakt: 777711144
Zadavatel Schutz, 777 711 144, schutz@seznam.cz
LHENICE - UKLÍZEČ/KA.
Pracovní náplň - úklid výrobních prostorů (po vykosťování kuřat).
Pracovní doba: 2-3 hodiny, čas od 17.30 hod. do 20.30 hod. Výhoda: fy-
zická zdatnost. Mzda: 65 Kč/hod. - 70 Kč/hod.
Zadavatel ALAN Velkoobchod s masem a výroba s.r.o. -pracoviště Lhenice,
Netolická 405, Lhenice, Eliška Yildiz, eliskayildiz@seznam.cz

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - DLOUHODOBÁ BRIGÁDA V ZÁSILKOVÉ
SPOLEČNOSTI
Pro zásilkovou společnost s celorepublikovou působností hledáme
vhodného uchazeče na pozici : Pomocný pracovník v zásilkové spo-
lečnosti. Ideální pro studenty na dálkovém studiu. Nabízíme: Mzda:
70Kč/hod Dlouhodobou brigádu . Pracovní dobu od 15.00 do 20.00
hod. každý všední den. Požadujeme: Znalost práce na PC . Fyzickou
zdatnost. Spolehlivost . Preciznost . V případě, že vás brigáda zaujala
nás kontaktujte na tel. 736 758 715
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Andrea Sochorová, Hroznová 253/28,
370 01 České Budějovice
BOROVANY - OSTRAHASTAVBY
Ostraha stavby Borovany. Nástup 30.6.2014. Plat: 55 Kč/hodina.
Zadavatel Indus, Petr Levík, 725 870 345, petr.levik@indus-czech.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - NAKLÁDKA/ VYKLÁDKAKAMIONU
Nabízíme přivýdělek pro fyzicky zdatné muže od 18 let - nakládka/-
vykládka zásilek z/do kamionu. Vhodné pro studenty, přivýdělek pro re-
gistrované na úp - do budoucna možno i pravidelné domlouvání směn
dle vašich možností. Pracovní náplň: Nakládka a vykládka kamionu .
Termíny: 30.6. - 3.7 2014, 7.7. – 11.7.2014. Nabízíme tyto volné směny:
pondělí -pátek - ranní směna od 6:00 - cca do 8:00 hod (paušálně 110
Kč) - odpolední směna od 15:00 cca do 20:30 hod (60 Kč/hod). - Místo vý-
konu práce - Hlinsko . Podpis smlouvy Kubatova 6 ČB.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o. České Budějovice, tel. 777 587 005, ces-
kebudejovice@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - UKLÍZEČ/KA- POKOJSKÁ
Doba určitá, max 100 hod./měsíc, práce i o víkendech, hlásit se nejlépe
osobně na adrese firmy od 13 do 18.00 hod.
Zadavatel Veronika Pavlínová - provozovna Nová 2024, České Budějovice,
Veronika Pavlínová, email : v.pavlinova@seznam.cz

JINDŘICHOHRADECKO

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

PÍSECKO
HRDOŇOV - KOVÁŘOV - ÚDRŽBÁŘ
Do našeho hotelu hledáme na letní sezonu 2014 údržbáře. Při osvědče-
ní se možnost dlouhodobé spolupráce. Plat: 12.000+odměny formou
osobního ohodnocení. Směny: týden práce/ týden volno. Ubytování i
strava zdarma.
Zadavatel Hotel Fontána, Marek Sut, 737 234 644, marek.sut@uamk.cz

STRAKONICE - uklízečka
Brigáda - jedná se o Dohodu o provedení práce, nabízená mzda ve výši
3 000 Kč.
Zadavatel BILLA, spol. s r.o. - prac. Na Ohradě, Strakonice, Šrámková
tel. 725 206 859
NÍŠOVICE - OPERÁTOR VE VÝROBĚ
POŽADAVKY: zručnost, spolehlivost, flexibilita. Jedná se o brigádu.
Nástup: ihned. Pracovní doba jednosměnná/dousměnná. Mzda: 70,-
Kč/hod.
Zadavatel Knürr s r.o., 9, Nišovice ,Alena Steinerová, tel: 383 312 106
alena.steinerova@emerson.com

STRAKONICKO
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PRACOVNÍK/ČKA V HOTELIÉRSTVE A GASTRONÓMII
Práca pre hotelové rezorty, reštaurácie a bary na pobreží Cypru.
Ponúkame rôzne pracovné pozície: - čašník/-čka - 600 - 700 EUR me-
sačne v čistom + sprepitné - barman/-ka - 600 - 800 EUR mesačne v čis-
tom + sprepitné - chyžná - 600 EUR mesačne v čistom - recepčná - 600 -
800 EUR mesačne v čistom - kuchár/-ka - 800 - 1200 EUR mesačne v čis-
tom - animátor/ka - 600 - 700 EUR mesačne v čistom. Dostupné lokality
- Aya Napa, Larnaka, Limasol, Paphos a ďalšie letoviská. Ponuka je
vhodná aj s nástupom okamžite, aj pre študentov na letné prázdniny.
Ubytovanie ZDARMA, strava ZDARMA. Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA s. r. o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, Ing. Martina
Halašková, Tel.: +421 918 847 102, Fax: +421 2 5262 1543, info@etga.sk
http://www.etga.sk

HOLANDSKOKYPR

ŘECKO
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Hotely u moře - léto 2014 - Rhodes, Kos, Kréta, Samos, Kypr a další os-
trovy. Pozice: číšník, servírka, pokojská, pomocná sila v kuchyni.
Nabízíme: 400-450 eur/měs., ubytování a stravování. 48 hodin/týdně.
Požadujeme: věk 18-30 let, dobrá znalost AJ. Nástup: ihned, ukončení:
konec září-říjen.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha - Vokovice, tel. 774 074 113, info@swsgroup.cz, www.sws-
group.cz
PRACOVNÍK/ČKAV HOTELIÉRSTVEAGASTRONÓMII
Ponúkame rôzne pracovné pozície: - čašník/-čka - 600 - 700 EUR me-
sačne v čistom + sprepitné - barman/-ka - 600 - 800 EUR mesačne v čis-
tom + sprepitné - chyžná - 600 EUR mesačne v čistom - recepčná - 600 -
800 EUR mesačne v čistom - kuchár/-ka - 800 - 1200 EUR mesačne v čis-
tom - animátor/ka - 600 - 700 EUR mesačne v čistom. Dostupné lokality
- ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Patmos, Karpathos, Mykonos, Paros,
Ios, Kefalonia a ďalšie. Ponuka je vhodná aj s nástupom okamžite, aj
pre študentov na letné prázdniny. Ubytovanie ZDARMA, strava
ZDARMA. Jazykové znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA s. r. o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava, Ing. Martina
Halašková, Tel.: +421 918 847 102, Fax: +421 2 5262 1543, info@etga.sk
http://www.etga.sk

POMOCNÍ PRACOVNÍCI DO MÄSO-ZÁVODOV
Ponúkame voľné miesta pre absolventov; mladých pracovníkov aj
bez praxe; nekvalifikovaných pracovníkov; pracovníkov aj bez zna-
losti cudzieho jazyka; vhodné pre mužov, ženy, páry, dvojice aj sku-
pinky kamarátov. Pracovníkov/čky prijímame na pomocné práce do
mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (balenie, váženie, etiketova-
nie, umývanie mäsa), na linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prí-
padne rôzne skladové práce podľa potrieb zamestnávateľa.
Ponúkaný plat (brutto): 900 - 1485 EUR/mesiac. ubytovanie zabezpe-
čené, 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@universal-
consulting.sk, www.universalconsulting.sk

ŠPANĚLSKO
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Puerto del Carmen (o. Lanzarote)
Pozice: 1 animátorka. Nabízíme: plat 400 eur/měs., ubytování a stravo-
vání zdarma. Požadujeme: věk 18-26 let, znalost AJ, pas. Nástup: ko-
nec července, délka: 3-6 měsíců.
Lanzarote, Urbanizacion Calero, hotel 4*
Pozice: číšník/servírka (1 osoba). Nabízíme: kapesné 300 eur/měs., uby-
tování a stravování. 40 hodin/týdně.Požadujeme: věk 18-28 let, znalost
AJ. Nástup: začátek července. Délka: 3-6 měsíců.
Mallorca, Cala Millor
Pozice: pomocná síla v kuchyni, pokojská, servírka. Nabízíme: kapes-
né 350 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme:
věk 18-28 let, komunikativní znalost AJ. Nástup: červen. Ukončení: po-
lovina-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.sws-
group.cz

MOTHER´S HELP
C. Family. Living in Farnborough (Town location). 40hours per week. 3yr old boy and 15month girl. No pets. Non Driver. Start mid August/
Beginning of September. Lenght of the stay: 1 year. 200 Pounds per week
Zadavatel Agentura All, s.r.o., ing. Y. Vítková, Starobrněnská 3, Brno, 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz
BRIGÁDA PRE ŠTUDENTOV - PLNENIE BAGIET A SENDVIČO + PEČENIE.
Bez praxe - jednotlivci ale aj páry - iba základ AJ. Hľadáme dievčatá, chalanov, mužov, ženy, páry, skupinky. Hlavná podmienka výborný zdravotný
stav. Dlžka podľa Vašich požiadaviek a možností - mesiac,dva, tri... Náplňou práce je: 1. práca v hale kde sa robia sendviče – resp. plnia – normálne
prostredie, 2. práca v hale – pekáreň – teplé prostredie. Medzi činnosti patrí aj balenie, štítkovanie, nakladanie - príprava polotovarov - etiketovanie
- vybavovanie objednávok - práca s debničkami - príprava tovaru na expedíciu - práca s ručným skenerom. Plat (brutto): od £6.31- £7.89
Zadavatel PERSONELA, Námestie Slovenského národného povstania 35/48, 96001 Zvolen, Irena Mlynárová, Tel.: 0911 968 086, http://www.personela.sk
PRÁCAV LONDÝNEAGOOLE. VOĽNÉ POZÍCIE V DISTRIBUČNÝCH SKLADOCH.
Lokalita - London / Grays. Lokalita - Goole / blízkosti Doncaster . Platové podmienky: London -Grays sklad: od 7,95 - 11.20 GBP / hod. Goole
sklad: od 6.65 - 11,20 GBP / hod. Plat zavisí od zaradenia na smenu, a Vašej výkonnosti v práci. London-Grays - zabehnutý sklad vhodný pre mužo-
v, výborne platové podmienky, ubytovanie zabezpečené v domoch, blízkosti práce. Goole - zabehnutý teplý sklad vhodný pre pary skupiny a ženy.
Výborne platové podmienky, ubytovanie zabezpečené v nájomoch domoch. Náplň práce: Pickovanie potravinárskeho, drogistického a miešané-
ho tovaru. Sklady sú s priemernou teplotou cca 18ˇC. Pracujete s nízkozdvižným elektrickým vozíkom, na ktorom máte umiestené klietky, do kto-
rých nakladáte tovar. Jazykové znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel JOB 4U, s.r.o., Námestie SNP26, 960 01 Zvolen, Mgr. Renata Krausova, Tel.: 00421/944 258 690 , 00421/915 231 517, http://job4uslovakia.sk/
ŠTUDIJNO - PRACOVNÝ POBYT VANGLICKU / PRÁCAV HOTELOCHAREŠTAURÁCIÁCH + ŠTÚDIUMANGLICKÉHO JAZYKA.
Nástup možný priebežne. Barman, Čašník, Chyžná, Kuchár, Recepčný + štúdium anglického jazyka ,prípadne alternatíva najskôr štúdium anglic-
kého jazyka (min.1 týždeň) a následne zaradenie do jedného z pekných hotelov na území celého Anglicka. Počas špecializovaného kurzu v rozsa-
hu 5 hod./týždeň študujete v hotelovom sektore v tomto kozmopolitnom meste a zároveň pracujete v hoteli či reštaurácii. Pre jazykovo menej zdat-
ných uchádzačov je vhodnejšia však alternatíva, kde uchádzač najskôr absolvuje štúdium anglického jazyka(2 až 16 týždňový intenzívny kurz -20
až 40 lekcii/týždeň a následne je zaradený do práce v hoteli či reštaurácii na juhuAnglicka.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, ul. Republiky, 010 01 Žilina, Jaroslav Ďurana, Tel.: 0903199901, za@mobilecollege.sk, http://www.mobilecollege.sk

VELKÁ BRITÁNIE

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

WEBMASTER
Požadavky a popis práce: Použití při práci znalosti CSS, HTML, popřípadě PHP a další. Hodí se i grafika. Znalosti pro optimalizaci webu, online mar-
ketingu a reklamy. Hodit se mohou i znalosti s rozšiřováním a úpravami Joomla a podobně aplikace, včetně šablon. Kreativní myšlení a uvažování
v oblasti designu. Organizační a komunikační schopnosti. Týmovou spolupráci a dodržování termínů. Znalosti využité na konkrétních příkladech
- reference, ukázky. Stabilní spolupráci formou brigády, popřípadě i ŽL. Nástupní plat od 80Kč na hodinu, po zapracování až 150Kč na hodinu. 5 vol-
ných pracovních míst na VPP. Zadavatel Ing.Mgr.Petr Černota, dpp2014@email.cz
PROGRAMÁTOR PHP
Zabýváme se vývojem zakázkových online aplikací pro firemní klientelu. Pokud hledáš brigádu s HOMEOFFICE a splňuješ následující požadavky,
rádi tě přivítáme v našich řadách. Požadujeme: znalost objektového programování v PHP5 - znalost databáze MySQL - znalost HTML, CSS - Psaní
čitelného kódu aplikace - Výhodou (nikoliv podmínkou): znalost Nette - Znalost dibi - znalost jQuery - znalost SVN nebo GIT - administrátorské zku-
šenosti s PHP, Apache, databázemi a Linuxem. Nabízíme: Možnost Práce z domova minimálně na 80 hod měsíčně inspirující a tvůrčí práci .Dobré
platové podmínky. Vhodné i pro studenty a absolventy. Zadavatel Easy Rax s.r.o., Miroslav Valerián, 773 988 549, info@easyrax.cz

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


