
Informační centra pro mládež, členové AICM ČR, prostřednictvím těchto in-
folistů pravidelně zpracovávají a distribuují nabídku zadavatelů krátkodo-
bých pracovních příležitostí - brigád. Nejsme zprostředkovatelnami ani
agenturami práce. “Jen” se maličko snažíme pomoci zejména studen-
tům a mladým lidem. A „ono“ to docela funguje… A to nejen na bázi čistě
informační. Ti, kteří navštěvují naše pracoviště osobně
ví, že v každé oblasti našich služeb u nás získají vždy
“přidanou hodnotu” - nejen informujeme, ale samozřejmě i poradíme... A co
bychom Vám aktuálně stručně poradili a doporučili? Každá zveřejněná na-
bídka je strukturována tak, aby Vám poskytla víc než základní info. V přípa-
dě Vašeho zájmu o konkrétní zveřejněnou nabídku neprodleně kontaktujte
zadavatele. Pokud je již „obsazeno” požádejte zadavatele, že i tak máte zá-
jem o stejnou či obdobnou nabídku. Za několik málo dní se může nabídka
opět naskytnout a zadavatel Vás může kontaktovat neprodleně a přímo...

V obsahu:

* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v Jihočeském kraji

Táborsko,
Českobudějovicko,
Jindřichohradecko,

Písecko, Prachaticko,
Strakonicko

13. týden

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

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - TRENÉR NADOMA
Přijmu na dlouhodobější spolupráci trenéra na doma k redukci váhy a
nastavení cvičebního tréninku na míru. Prosím o nabídku s přibližným
nástřelem časových možností i cenové relace. Netrvám na
specialistovi.
Zadavatel JK Business company s.r.o.,Náměstí Švabinského 10, 37008
České Budějovice, info@jkbusiness.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - REDAKTOR PRO FOTBALUNAS.CZ
Nabízím možnost přivýdělku pro nové redaktory fotbalového portálu
fotbalunas.cz. Redaktorská činnost bude spočívat v zajištění reportáží
ze zápasů z některé z nižších soutěží (víkend) a krátkých článků z dané
soutěže (všední dny) . Vše práce z domova přes telefonní komunikaci,
NENÍ OMEZENO MÍSTEM BYDLIŠTĚ! Práce je honorována podle počtu
soutěží, které redaktor bude spravovat.
Zadavatel KPK sport s.r.o., Michal Špírek, michal.spirek@fotbalunas.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE  - KURÝR
Výpomoc v rámci sezóny s kurýrní prací, pravidelné doručování a vy-
zvedávání zásilek od našich klientů, komunikace s nimi, předávání in-
formací o službách poskytovaných DHL, drobná administrativa spoje-
ná s mezinárodní leteckou přepravou zásilek. vybírání a manipulace s
hotovostí, třídění importních zásilek, balení a označování exportních
zásilek v souladu se zavedenými postupy, předávání relevantních in-
formací o zákaznících pracovníkům, obchodních oddělení, reprezenta-
ce DHL, komunikace s dispečinkem, recepcí a operátory zákaznické lin-
ky.
Zadavatel DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Kateřina Tesařová, http://d-
hl.jobs.cz/
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KOMPLETACE REKLAMNÍCH OBÁLEK
Manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení,
pozitivní přístup, časovou flexibilitu, bezúhonnost, schopnost a ocho-
tu učit se nové věci. Pracovní doba:ranní 7:30 – 14:00, odpolední 14:00
– 20:00 po dohodě podle potřeb firmy několikrát měsíčně, vhodné jako
přivýdělek na DpČ.
Zadavatel Postavdelingen s.r.o., Pavla Petrová, U Smaltovny 625, 370 01
České Budějovice, 731 441 751, pavla@postavdelingen.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODEJ NASTÁNKU
Hledáme prodejce/ prodavačku na stánek v ČB. Odměna je 70-90 kč/-
hodinu dle tržby. Pracovní doba je dohodou. Hledáme studenty a stu-
denty z ČB nebo z internátů v ČB. V případě zájmu zasílejte životopis a
telefonní kontakt na vás.
Zadavatel Stánkový prodej,A. Dusná, Sir-HD@seznam.cz.
DOBRÁ VODA- POMOCNÝ ŘIDIČ
Zkrácený úvazek - cca 6 hod. denně, vhodné i jako DPP.
Požadavky:vyučení v jakémkoliv oboru, praxe v oboru výhodou, trest-
ní bezúhonnost, spolehlivost, komunikativnost, ŘP"B”
Zadavatel CORAX Trading s.r.o., Mládežnická 1948, Dobrá Voda u Českých
Budějovic 373 16, Lukáš Koutník, telefon : +420 739 588 020, email : lu-
kas.koutnik@corax.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE VE
STROJÍRENSTVÍ
Požadujeme - student/ka VŠ strojní. Nabízíme - práci na dohodu o
provedení práce - 1-2x týdně, max. 8 hodin týdně (příprava a úpravy
kontrolních plánů).
Zadavatel KERN-LIEBERS CR spol. s r.o., Dagmar Valentová, Okružní 607,
37001 České Budějovice, tel.: 389 608 071

TÁBORSKO

TÁBOR - ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK/NICE
Zkrácený pracovní úvazek 30 hod. týdně, odměna 6400-7000 Kč.
Zadavatel BRYVECASTA s.r.o., Tábor, Lidická 2356, Tábor 390 03,
Jaroslav Jelínek, telefon : +420 734 240 502 , email : personalista@bryve-
casta.cz.
TÁBOR - ÚČETNÍ
Zkrácený pracovní úvazek, účetní na dohodu o provedení práce - cca 1
den v měsíci 2-3 hod. - od 14:00 do 16:00 hod. - možnost úpravy pracov-
ní doby,znalost práce v programu POHODA, odměna 2000 - 2500,-Kč.
Zadavatel AKIMON s.r.o. - provoz, Kamenná 301, Tábor 390 03, Monika
Plocková, telefon : +420 774 573 965 , email : akimon3@gmail.com.
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JINDŘICHOHRADECKO

TŘEBOŇ - POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI / KUCHAŘ
Hledáme vhodného kandidáta na pracovní pozici "kuchař / pomocná sí-
la v kuchyni" pro sezónní provoz restaurace. Vzdělání v oboru není pod-
mínkou, praxe však vítána. Docházka dle vzájemné dohody - duben ně-
které víkendy, květen až říjen dle domluvy. Nástup možný ihned.
Zadavatel Vodnická hospůdka, Ing. Tomáš Herda, Dukelská 168, Třeboň,
777 816 204, tomherda@seznam.cz.
JINDŘICHŮV HRADEC - UKLÍZEČI NAPLAVECKÝ BAZÉN
Zkrácený pracovní úvazek; pouze noční směna 22:00-2:00 hod. - dlou-
hý, krátký týden včetně sobot, nedělí a svátků; hrubá mzda od 60,-
Kč/hod.; nutné si předem si sjednat telefonicky schůzku na tel.
774899636.
Zadavatel SIMACEK HS, spol. s r.o. - 001, Jáchymova 865, Jindřichův
Hradec 377 01, Jana Mikyšková, telefon : +420 774 899 636 , email : jmikys-
kova@simacek.cz.

PÍSECKO

PRACHATICKO

STRAKONICKO

MILEVSKO - UKLÍZEČ/KA
Zkrácený pracovní úvazek. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE. Úklid
budovy České pošty Milevsko, denně v ranních hodinách, cca 3 hodi-
ny. Odměna 3000 Kč.
Zadavatel CENTRA a.s. - budova České pošty Milevsko, J. A. Komenského
1190, Milevsko 399 01, Monika Řežábová, telefon : +420 725 163 074
monika.rezabova@centra.eu.
PÍSEK - VENKOVNÍ OBSLUHA ČERPACÍ STANICE
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Zkrácený
úvazek - 6 hod. Požadujeme: - manuální zručnost - spolehlivost - pří-
jemné vystupování. Čistá hodinová mzda 50,-/hod. Měsíční čistá
mzda podle množství odpracovaných hodin.
Zadavatel Robin Oil, Táborská 2260, Písek 397 01, Bohumil Kůs, telefon :
+420 608 355 444, b.kus@seznam.cz.

ZDÍKOV - POMOCNÁ SÍLA V RESTAURACI
Jedná se o práce v restauraci - úklid, pomoc v kuchyni ,obsluha hos-
tů. Odměna - 80Kč / hod.
Zadavatel Zdeněk Novotný, 55 Zdíkov 384 72, telefon : +420 607 813 173
HUSINEC - PRACOVNÍK PŘI DOJENÍ KOZ
Zkrácený pracovní úvazek. Praxe jako ošetřovatel skotu, vztah ke zví-
řatům, spolehlivost. Nástup ihned. Odměna 65 Kč/hod.
Zadavatel Rodinná farma Výrov s.r.o., 21, Husinec 383 01, Lucie
Schmiedová, telefon : +420 606 453 905 , email : farmavyrov@seznam.cz.

STRAKONICE - ŘIDIČ NA ROZVOZ STRAVY
Zkrácený pracovní úvazek 4 hod denně. Jedná se o rozvoz stravy. po-
žadavky: ŘP"B". Odměna 5000-7000 Kč+závodní stravování.
Zadavatel STRAVBYT s.r.o. - Fezko - kuchyně, Heydukova 1111,
Strakonice 386 01, p.Tachajev, telefon : +420 725 386 624

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures



HOLANDSKO

PRACOVNÍK DO LOGISTICKÝCH SKLADOV A DO VÝROBY
Ponúkame prácu priamo u zahraničného zamestnávateľa. Dátum ná-
stupu: priebežn. platové podmienky: od6-9 EUR /hod podla veku uby-
tovanie:40-60 EUR týždeň zabezpečuje zamestnávateľ Požiadavky :
vek 19-23 rokov, komuníkatívna znalosť anglického alebo nemeckého
jazyka, flexibilita ,samostatnosť , spoľahlivosť, zodpovednosť a aktív-
ny prístup k práci, V prípade záujmu očakávame Váš životopis na adre-
se poprad@jcrs.eu.
Spolupracujem výhradne so zamestnávateľmi aj v Nemecku, Veľkej
Británii, Švajčiarsku, Rakúsku a Belgicku.
Zadavatel J&C consulting s.r.o., Partizánska 2900/90, 058 01 Poprad, +421
948 490 951, info@jcrs.eu.
SKLADY EINDHOVEN, WAALWIJK, TILBURG
Pre našich klientov neustále hľadáme pracovníkov/-čky do rôznych
skladov, fabrík a holandských spoločností. Pracovníčky do skladu (ide
o teplé sklady), ktoré budú baliť, skenovať produkty, pripravovať ich
na expedíciu (počítačové súčiastky, mobilné telefóny, tlačiarne, a iné).
VZV vodiči - ReachTruckeri: Podmienkou je minimálne mierne pokro-
čilá znalosť anglického jazyka a vodičský preukaz.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu,
www.centrumprace.eu.
ZBERY, TRIEDENIE, BALENIE
Náš zahraničný partner obsadzuje aktuálne voľné miesta pre ženy, mu-
žov/páry. Práce sú rôzneho charakteru ako: - zber plodín/ovocia-
uhorky, papriky, maliny, jahody, astry. MZDA: od 6.00 Eur/hod./netto.
Zdarma ubytovanie, preplatená cesta z/do Holandska zemestnáva-
teľom v prvej výplate- odchody každý týždeň do mája. Cestuje sa v sku-
pinkách. V prípade záujmu zašlite kontakt na Vás spolu so životopisom
na zivotopis@universalconsulting.sk.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01
Trenčín, tel.: +421 (0)32 7440174,  zivotopis@universalconsulting.sk,
http://www.universalconsulting.sk.
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BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

IRSKO

POMOCNÝ PRACOVNÍK V TOVÁRNE NAVÝROBU SENDVIČOV
Hľadáme mužov a ženy na prácu v potravinárskej výrobe, konkrétne
ide o výrobu sendvičov, bagiet, tortíl, toastov a toastových sendvičov,
croissantových sendvičov atď. Pracuje sa v továrenskom – potravinár-
skom prostredí ktoré je pomerne chladné. Pracuje sa cca 40 - 48 hodín
týždenne. Pracovať sa začína o 7:00 ráno a končí sa podľa potreby.
Pracuje sa zväčša 8 hod a viac. Anglický jazyk je výhodou, nie je však
podmienkou, pokiaľ budete rozumieť slovanským jazykom kolegov
/poľsky, rusky, bulharsky.../. Ubytovanie je zabezpečené pred prícho-
dom.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cent-
rumprace.eu

NĚMECKO

NĚMECKO

OPATROVANIE PÁNA PRI ŠTUTTGARTE
Hľadáme opatrovateľku s veľmi dobrou znalosťou nemčiny do nemec-
kého mesta Karlsruhe. Náplňou práce je starostlivosť o pána (92 roko-
v, 165 cm, 48 kg). Pán má stupeň opatrovania č. 2, pohybuje sa za pomo-
ci rolátora, poprípade vozíka, je inkontinentný. Pán je bývalý muzikant,
aj teraz má veľmi rád hudbu. Odmena za turnus: 2400eur (netto) /2 mesi-
ace + cestovné do výšky 200 eur. Nástup: 13.4.2015.
Zadavatel Solid Care s.r.o., Bajkalská 9/A, 83104, Bratislava III - Nové
Mesto, tel.0948 366 076, registracia@solidcare.sk.
OPATROVATELKY
Niekoľko nových pracovných ponúk - Na opatrovanie je 92 ročná pani
(156cm/70kg). Nachádza sa v 1 stupni opatrovania, prejavuje sa u nej
začiatočnícka demencia, pohybuje sa samostatne. Nočné vstávanie
nie je potrebné. Potrebuje kontrolu nad hygienou a prijímaním liekov.
Babka býva sama, voľný čas je každý deň pre opatrovateľku.
Opatrovateľka má k dispozícií samostatnú izbu a z internetom. Nástup:
1.04.2015 ( na 4 týždňový turnus ) Miesto: Urbach – 35km od Stuttgartu
Na opatrovanie je 85 ročná pani (162cm/60kg) hľadáme ráznu opatro-
vateľku, lebo pani je trošku tvrdohlavejšej povahy. Pani nie je zarade-

ná v žiadnom stupni opatrovania. Babka je dosť samostatná na to, že je
skoro slepá. Nie je to náročná práca. Opatrovateľka ma dosť voľného
času. Nástup: 5.04.2015 ( na 4týždňový turnus ) Miesto: Krailling – juž-
ne od Mníchova. Na opatrovanie je 92ročná pani v jeseni sa jej stala
menšie nehoda zlomenina panvového kruhu a od vtedy je ležiaca
(160cm/48kg). Pani prejde len pár krokov inakšie jej treba pomáhať, je
inkontinentná v noci sa príležitostne vstáva , slabšie vidí a počuje tak s
ňou treba rozprávať zrozumiteľne o pomaly. Nástup: 7.04.2015 ( na
4týždňový turnus ). Miesto: v oblasti Nürnbergu. Vyžadujeme na všet-
kých pozíciách od opatrovateliek dobrú znalosť nemeckého jazyka.
Zadavatel VIP - Pflege s.r.o., Miletičova 21 821 08 Bratislava, tel.:0948 688
777, nabor@vip-pflege.eu.

RAKOUSKO

HOTELOVÝ PERSONÁL
Na letnú sezónu 2015 hľadáme do Rakúska hotelový personál.
Hľadáme uchádzačov so skúsenosťami v hotelierstve, prípadne vyu-
čených v odbore a so znalosťou nemeckého jazyka. Platové ohodnote-
nie sa pohybuje od 1100,-€ do 1800,-€ netto mesačne. V prípade záujmu
nás kontaktujte na telefónom čísle 0949 537 236, prípadne nám zašlite
životopis v nemeckom jazyku na austria.agency@gmail.com .
Zadavatel Austria Agency, s.r.o., L. Novomeského 1752/9, 97901 Rimavská
Sobota, 0949 537 236, austria.agency@gmail.com, www.austriajob.sk

ŠPANĚLSKO

ZBER CITRUSOV, HROZNA, JABLK, CIBULE A ĎALŠÍCH PLODÍN NA
FARME
Uchádzač musí byť zvyknutý na manuálnu prácu. Práca je vhodná aj
pre ženy i mužov. Ponúkaný plat: od 1000 do 1200 EUR brutto. Nie je
nutné ovládať jazyk. Pracovná zmluva sa uzatvára na 3 mesiace - obno-
viteľná. Ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ, nájomné je 150 EUR
na mesiac, ubytovanie je zabezpečené v plne zariadených domoch a
bytoch. Termín nástupu: počas celého roka.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cent-
rumprace.eu

VELKÁ BRITÁNIE

HOTELY A REŠTAURÁCIE aj pre páry
Gastronómia/ pekné na úrovni Hotely 4 - 5 hviezdičkové po celom úze-
mí Anglicka, práca je zabezpečená na minimálne 6 mesiacov, podmien-
kou je hovorová Angličtina a prax v obore na ktorý sa hlásite. Aktuálne
hľadáme kuchárov, čašníčky, -ov, recepčné, pokojské, nočných vrátni-
kov, kitchen porterov pomocníkov do kuchýň, general assistentov - vý-
pomoc v reštaurácii a pri pokojských všeobecný asistent.
Zadavatel Agentúra MC Tour, Antona Bernoláka 2129/ 51, 010 01 Žilina,
mctour@nextra.sk, tel. 0903 426 886, 0948 483 776, 041 7233563,
http://www.mctour.sk/
BALENIE ZNAČKOVÉHO TEXTILU
Hľadáme dievčatá, chalanov, mužov, ženy, páry, skupinky,abolventov
Náplňou práce je balenie , skladanie, štítkovanie, etiketovanie, prípra-
va tovaru na expedíciu, alebo aj praca na reklamáciach. Jedná sa o to-
var ako je bižuterie, kabelky, textil a drobný tovar, ale aj značková koz-
metika, parfémy, Jedná sa o jednoduchú prácu, nenáročnú a vhodnú
pre všetky vekové katergorie. Nedvíhate ťažké balíky ani predmety. Je
to však práca v stoje takže nie je vhodná pre klientov, ktorý majú pro-
blémy s chrbticou.
Zadavatel Personela s.r.o., Nám. SNP 35/48, 96001, Zvolen, tel.:0911 364
144, personela@personela.sk, http://www.personela.sk/
PRACOVNÍCI V HOTELOCH
Práca v hoteloch po celej Veľkej Británii a to napr. na recepcii, v reštau-
rácii, v bare, v kuchyni, odnos batožín, houskeeping. Ponúkaný plat:
od 1200 do 1500 GBP netto. Termín nástupu: počas celého roka. Dĺžka
programu - min 3-6 mesiacov - registrácia minimálne 1 mesiac pred plá-
novaným vycestovaním. Program teraz umožňuje aj umiestnenie v jed-
nej lokalite PÁRY alebo 2 kamarátky/ kamarátov cestujúcich spolu.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cent-
rumprace.eu


