
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,
Českokrumlovsko,
Jindřichohradecko,

Písecko, Prachaticko,
Strakonicko15. týden

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

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÉ PRÁCE V ZAHRADĚ
Pro našeho klienta - hobby market sídlící v Českých Budějovicích -
hledáme pomocné pracovníky na výpomoc při přípravě na jarní
sezónu. Náplň práce: - doplňování zboží - péče o květiny - další
pomocné práce na oddělení zahrada. Odměna 70 Kč/hod. Požadavky -
věk min. 18 let - fyzická zdatnost - časová přizpůsobivost - pečlivost.
Zadavatel Grafton Recruitment, IGY CENTRUM, Pražská tř. 1247/24, 370
04 České Budějovice, Tel: + 420 389 502 940, cb@grafton.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODAVAČ - ELEKTRO
Pro našeho klienta - hobby market sídlící v Českých Budějovicích -
hledáme pracovníky na výpomoc v oddělení elektro. Náplň práce: -
doplňování zboží - pomocné práce na oddělení elektro - komunikace se
zákazníkem - poradenství. Odměna 70-80 Kč/hod. Požadavky -
vzdělání nebo prokazatelné znalosti z oblasti elektro - vyhláška 50
VELKOU VÝHODOU (vyšší finanční ohodnocení) - věk min. 18 let -
časová přizpůsobivost - pečlivost.
Zadavatel Grafton Recruitment, IGY CENTRUM, Pražská tř. 1247/24, 370
04 České Budějovice, Tel: + 420 389 502 940, cb@grafton.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - KURÝR
pro servisní centrum společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
v Českých Budějovicích, Hlinská ul. Výpomoc v rámci sezóny s kurýrní
prací (v době nepřítomnosti stávajících kurýrů - dovolená, nemoc,
školení atd.), pravidelné doručování a vyzvedávání zásilek od našich
klientů, komunikace s nimi, předávání informací o službách
poskytovaných DHL, drobná administrativa spojená 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 informací o
zákaznících pracovníkům obchodních oddělení, reprezentace DHL,
spolupodílení se na image firmy, komunikace s dispečinkem, recepcí a
operátory zákaznické linky. Požadavky - SŠ vzdělání, minimálně
základní znalost anglického jazyka, pracovní zkušenosti alespoň
brigádního charakteru, zkušenosti s řízením motorových vozidel min.
2 roky (sk.B), znalost místopisu Jihočeského kraje a okolí výhodou,
komunikativního a časově flexibilního "týmového hráče”
Zadavatel DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Kateřina Tesařová, Hlinská
456/2, 37001 České Budějovice, tel.:+420 840 103 000, infolinka@dhl.com,
www.dhl.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODEJNÍASISTENT/KA
Jedná se o práci s atraktivním sortimentem v mladém kolektivu -
prodej bižuterie a módních doplňků. Nástupní mzda 56,- Kč čistého na
hodinu, pracovní dobu cca 20 hodin týdně (včetně víkendů), směny
ranní i odpolední, včetně víkendů. Po zapracování možnost finančního
růstu.
Zadavatel ONstyle s.r.o., Petra Holubová, inzeraty@onstyle.cz.

TÁBORSKO

STÁDLEC - SPRÁVCE REKREAČNÍHO STŘEDISKA
Pro správu a údržbu rekreačního střediska na Táborsku (18km od
Tábora, 12km od Bechyně, 11km od Milevska) hledáme spolehlivého
správce. Požadujeme manuální zručnost a trestní bezúhonnost, spo-
lehlivost, řidičský průkaz, organizační schopnosti, odpovědný pří-
stup, časovou flexibilitu, živnostenský list. Nabízíme dobré finanční
ohodnocení, tým spolupracovníků, pestrou práci v příjemném prostře-
dí u řeky. Nástup ideálně ihned. V případě zájmu zašlete svůj kontakt a
životopis email.
Zadavatel SYKA AGENCY a.s., Ing. Josef Syka, 391 62 Stádlec, 602 255
859, email@sykaagency.cz
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
Zkrácený pracovní úvazek. NADOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE - vhod-
né i pro absolventy, 12 hod./týden, požadavky - bezúhonnost, kladný
přístup k práci, příjemný vzhled a vystupování, stravování, kontakt e-
mailem nebo telefonem v době Po-Pá 11:00 - 15:00 hod.
Zadavatel Jaroslav Novák, Pivovarský dvůr, Malé náměstí 12, Veselí nad
Lužnicí, novakovaeva.acko@seznam.cz, Tel: +420 605 290 980
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JINDŘICHOHRADECKO

JINDŘICHŮV HRADEC - PRODAVAČ/KA OBUVI
Pracovní smlouva na dobu určitou - zástup za MD a RD - nástup možný
ihned - zkrácený úvazek - 15 hod. týdně - zázemí silné a stabilní společ-
nosti - možnost seberealizace a kariérního růstu.
Zadavatel DEICHMANN-OBUV s.r.o. - 001, Rezkova 953, Jindřichův
Hradec III, hr-dcz@deichmann.com, Tel.: +420 543 420 205,543 423 584

PÍSECKO

PRACHATICKO

STRAKONICKO

ČESKÝ KRUMLOV

PÍSEK - PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU
Denní a noční doplňování. Práce na zkrácený úvazek, nerovnoměrně
rozvržená pracovní doba - mzda nástup od 6.620,- do 12.400,- Kč ( dle
sjednaného úvazku) - nutná fyzická zdatnost a flexibilita.
Zadavatel Tesco Stores ČR a.s. - Písek, Nádražní 2590, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek 1, 11043mhr@cz.tesco-europe.com.
PÍSEK - DĚLNÍK VÝROBY
Práce ve třísměnném / nepřetržitém provozu, pracovní poměr nebo do-
hoda o pracovní činnosti, plný nebo zkrácený úvazek 20 - 40 hodin týd-
ně. Požadujeme: výborný zdravotní stav, fyzickou zdatnost a manuální
zručnost, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost, flexibilitu.
Nabízíme: závodní stravování, penzijní připojištění, příspěvek na do-
pravu a ubytování.
Zadavatel EDGES jobs s.r.o. - pracoviště Písek - Čížovská (průmyslová zó-
na), Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1, info@esjobs.cz, Tel: +420 702 017
000, 608 060 777

VOLARY - PRODAVAČKA
Práce na poloviční úvazek 4 hodiny denně od 13 do 17 hodin, 1x za 14
dnů práce v sobotu. Nástupní mzda 55 Kč/hod. Podmínkou je znalost
práce na PC.
Zadavatel Zdeňka Petříková-prodejna, Náměstí 34, 384 51 Volary, kac-
ko.sportamoda.volary@seznam.cz, Tel: +420 776 809 346

STRAKONICE - WEBOVÝ PROGRAMÁTOR/KODÉR
Hledám programátora/kodéra, který by byl ochoten nakódovat jedno-
duché webové stránky s fotogalerií a kontaktním formulářem a napojit
je na redakční systém např. WordPress.
Zadavatel Jana Jonášová, jonasova.design@gmail.com.
CHELČICE - POMOCNÍ PRACOVNÍCI VE SMÍŠENÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Jedná se o sklízení, výsadbu a údržbu sadů, sezonní práce v době
sklizně.
Zadavatel IVZA spol. s.r.o.- pracoviště Chelčice, Chelčice 106, 389 01
Vodňany, Zayats Ivan, tel.: 775 669 525

ČESKÝ KRUMLOV - UKLÍZEČKA
Úklidové práce v budovách MěÚ Český Krumlov převážně v pozdních
odpoledních hodinách. Nástup duben 2015 nebo dle dohody. Mzda 70,-
Kč/h hrubého. Čistý výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, vyplněný dotazník - přihláška k vyzvednutí na MěÚ Č. Krumlov.
Zadavatel Město Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1, dagmar.blahova@mu.ckrumlov.cz, tel.:380 766 209

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures



HOLANDSKO

PRACOVNÍČKY S KVETMI
Pre holandského zamestnávateľa dopĺňame tím pracovníčiek v
Holandsku. Náplň práce - vysádzanie, strihanie, orezávanie, triedenie,
balenie, príprava kvetov na expedíciu. Znalosť anglického jazyka je nut-
ná. Miesto práce: Bleijswijk - cca 10 km severne od mesta Rotterdam.
Zadavatel Europersonnel, DOLNÝ ŠIANEC 2, 911 01 TRENČÍN, Tel: 0910
199 868, info@europersonnel.sk, http://www.europersonnel.sk.
BALENIE OBLEČENIA
Náplňou práce je príprava oblečenia na expedíciu, skladanie oblečeni-
a, triedenie, kontrola, balenie a pod. U každej pracovníčky sa vyžaduje
znalosť anglického jazyka. Treba sa vedieť dohovoriť. Vodičský preu-
kaz sk. B výhodou, nie však podmienkou. Možnosť umiestniť kama-
rátky.
Zadavatel Europersonnel, DOLNÝ ŠIANEC 2, 911 01 TRENČÍN, Tel:
0910 199 868, info@europersonnel.sk, http://www.europersonnel.sk.
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BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

RAKOUSKO

HOTELOVÝ PERSONÁL
Hľadáme uchádzačov so skúsenosťami v hotelierstve, prípadne vyu-
čených v odbore a so znalosťou nemeckého jazyka - kuchár, kuchárka
- čašník, čašníčka - chyžná - pomocná sila v kuchynibarman, barmanka
- údržbár v hoteli. Platové ohodnotenie sa pohybuje od 1100,-€ do
1800,-€ netto mesačne. Samozrejmosťou je aj bezplatné ubytovanie a
strava.
Zadavatel Austria Agency, s.r.o., tel.:0949 537 236, austria.agency@gmail.-
com

ŘECKO

PROGRAM COOL ŘECKO NA LÉTO 2015
Podmínky - věk od 18 let - střední úroveň angličtiny - délka pobytu min.
3 měsíce - i pro dvojice. Odměna 450 EUR / měsíc - strava a ubytování
zdarma - pozice: číšník / servírka, pokojská, pomoc v kuchyni atd.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Jungmannova 747/28,
11000 Praha – Nové Město, tel.: 542 215 116, www.coolagent.cz.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLAV KUCHYNI, POKOJSKÁ
Placená stáž pro studenty a mládež. Chalkidiki, Kos, Korfu, Kréta,
Rhodos, Samos. Nabízíme: 450 eur/měs. + spropitné, ubytování a stra-
vování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, dobrá znalost AJ.
Nástup: květen-začátek června, 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.

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ANIMÁTORKA
Placená stáž pro studenty a mládež. Lanzarote. Nabízíme: kapesné
400 eur/měs., ubytování a stravování. 40 hodin/týdně. Požadujeme:
věk 18-28 let, znalost AJ, pas. Nástup: 1. května nebo 15.června.
Délka: 3-6 měsíců.
RECEPČNÍ, ANIMÁTOR/KA, ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLA V
KUCHYNI, POKOJSKÁ
Placená stáž pro studenty a mládež. Kanárské a Baleárské ostrovy,
Costa Bravo,Costa Dorado. Nabízíme: plat 300-400 eur/měs., ubyto-
vání a stravování zdarma, 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 le-
t, znalost AJ, znalost ŠJ, NJ, FJ, RJ výhodou. Nástup: květen-červen
2015, délka: 3-6 měsíců.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI, POKOJSKÁ
Placená stáž pro studenty a mládež.  Nabízíme: ubytování a stravo-
vání zdarma. Požadujeme: věk 18-27 let, znalost AJ. ŠJ, NJ, FJ výho-
dou. Nástup: duben-červen, ukončení: 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.
AU PAIR
Dĺžka pobytu je 2 až 3 a 6-12 mesiacov. V prípade letných birgád je dĺž-
ka pobytu 2-4 mesiace. Požiadavky na uchádzačov - vek 18 – 30 rokov,
slobodná/ý a bezdetná/ý; znalosť AJ na úrovni porkočilý (min. 3 roky
štúdia), predošlá prax s deťmi a znalosť domácich prác; dobrý zdra-

votný stav;  zodpovedný prístup. Práca zahŕňa starostlivosť o deti a
pomoc v domácnosti (žehlenie, pranie, ...). Ubytovanie je zabezpeče-
né v dome rodiny a takisto Vám hradia aj stravu. Izbu má au-pair
vždy sama. Vreckové je 70E na týždeň. Máte 1 deň voľna v týždni +
rána/poobedia podľa požiadaviek rodiny.
Zadavatel SICAAGENCY s.r.o., tel.: 0948306355, praca@agenturasica.sk.
ZBER CITRUSOVAINÝCH PLODÍN
Hľadáme pracovníkov na zber citrusov, hrozna, jablk, cibule a ďalších
plodín na farme. Práca je na dlhšie časové obdobie. Ponúkaný plat: od
1000 do 1200 EUR brutto. Nie je nutné ovládať jazyk. Pracovná zmluva
sa uzatvára na 3 mesiace - obnoviteľná. Ubytovanie zabezpečuje za-
mestnávateľ, nájomné je 150 EUR na mesiac, ubytovanie je zabezpeče-
né v plne zariadených domoch a bytoch. Termín nástupu: počas celé-
ho 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

PROGRAM PLACENÉ PRAXE COOL HOSPITALITY JOBS.
Program je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí zažít dobrodruž-
ství, poznat Británii, vydělat si peníze – a může být i tím nejvhodnějším
řešením, jak se zdokonalit v angličtině, získat praktické zkušenosti a
obohatit si životopis. Vše si můžete zařídit rychle a jednoduše z pohod-
lí domu. Podmínky: - věk min.18 let - min. mírně pokročilá znalost ang-
ličtiny - předchozí zkušenosti v gastronomie výhodou, ale ne podmín-
kou - délka pobytu 3-12 měsíců, v průběhu pobytu lze prodloužit nebo
zkrátit - lze umístit i pár nebo 2 kamarády / kamarádky.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Jungmannova 747/28,
11000 Praha – Nové Město, tel.: 542 215 116, www.coolagent.cz/pracovni-
programy/velka-britanie/hospitality.
PEČOVATELKA
Vhodné pro: jednotlivce Pozice pracovní praxe: výpomoc starší osobě
Ubytování a strava: zajištěno v rodině zdarma. Lokalita: okolí města
Cheltenham. Minimální délka kontraktu: 12 měsíců. Úroveň Angličtiny:
min. mírně pokročilá. Řidičský průkaz: není nutný. Věk: od 18 let.
Nabízená odměna: 65 GBP / denně. Doba výkonu praxe: 6 dní v týdnu +
1 den volno nebo 3 týdny + 1 týden volno, volno min. 2 hodiny denně.
Praxe: je výhodou, ale není nutná. Pojištění: sociální a zdravotní hraze-
no poskytovatelem pracovní praxe. Kdy se zaregistrovat: min. 2-3 týd-
ny před plánovaným odjezdem. Ostatní podmínky: trpělivost, laskavá
a přátelská povaha, dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík. NÁPLŇ
PRÁCE – všestranná péče o starší osobu – pomoc při osobní hygieně,
koupání, příprava jídla, pomoc s oblékáním – domácí práce jako lehký
úklid., stlaní postelí, žehlení, vysávání apod. – asistence při volnočaso-
vých aktivitách nemocných a starých – nákupy atd.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Jungmannova 747/28,
11000 Praha – Nové Město, tel.: 542 215 116, www.coolagent.cz.
HOTELY, SKLADY, OPATROVANIE
Hotely pre jednotlivcov aj pre páry Anglicko - všetky hotelové profesie,
čašníčky, čašníci, kuchári, general assistents, pokojské, pomocníkov
do kuchýň, nočných vrátnikov, recepčné, barmanky...
Spoločníčky ku starším Live in care - Umiestnime ženy od 25 - 60 rokov
s hovorovou Angličtinou a praxou so staršími aj z domáceho
prostredia ako spoločníčky ku starším ľuďom do domácností.
Mothers Help pomoc matkám do Anglicka ku deťom do rodín pre
dievčatá a ženy od 22 do 55 rokov s hovorovouAngličtinou .
Sklady s drogériou a kozmetikou Dunstable Luton pri Londýne.
Sklady s oblečením New Look v Newcastle under Lyme - balenie tovaru
/odevov, textilu, módnych doplnkov a bižutérie/ Umiestnime mužov aj
ženy iba so základami Angličtiny na jednoduchú prácu do teplých
skladov do Newcastle under Lyme s oblečením.
Sklady s priemyselným tovaromArgos v Burton on Trent.
Au-Pair/Mothers.
Poľnohospodárstvo južnéAnglicko pri mori spracovanie zeleniny aj so
slabouAngličtinou.
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/


