
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,
Strakonicko17. týden

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

víte / nevíte

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKOBUDĚJOVICKO

PRACOVNÍK GENERÁLNÍCH ÚKLIDŮ, JIŽNÍ ČECHY
Úklidová společnost přijme schopné, samostatné a spolehlivé
pracovníky pro generální úklidy v oblasti Jižních Čech. Práce zahrnuje
zejména sekání trávy, úprava křovin, kácení stromů, mytí oken, čištění
koberců, strojové mytí podlah,... Pracovní doba nepravidelná - v týdnu
a nárazově i o víkendu. Nabízíme smlouvu na HPP i DPP, služební
telefon a automobil. Mzda: u DPP 80Kč/hod, u HPP 12.000 Kč/měsíc.
Nástup od 1.5.2015.
Zadavatel ZENOVA services s.r.o., Eva Šafránková, V celnici 1028/10,
11000 Praha – Nové Město, tel.:728 192 111, www.zenova.cz.

TÁBORSKO

TÁBOR - ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
Zkrácený úvazek. Vhodné pro učně nebo studenty hotelových škol ne-
bo oboru číšník, pracovní doba od 16:00 do 20:00 hod. 8-20 hod. týdně,
práce v So, Ne dle dohody, možno pracovní poměr nebo dohoda o pro-
vedení práce, kontakt tel. nebo osobní Po-Pá od 12:00 do 20:00 hod.
Mzda 8000,- až 10000,-Kč.
Zadavatel Jaroslav Sedláček - Restaurace U SOUDKU, Varšavská 2729,
Tábor, tel.: +420 602 519 505
TÁBOR - VYBALOVÁNÍ ZBOŽÍ
Vybalování zboží, pomocné práce na prodejně, doplňování zboží na
prodejní ploše. Možnost nástupu IHNED. Možnost volby úvazku (10–40
hodin/týdně).
Zadavatel Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 15800 Praha -
Stodůlky, www.lidl.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE -ASISTENT TĚLESNĚ POSTIŽENÉHO
Hledám asistenta pro tělesně postiženého, centrum Č. Budějovic.
Nástup ihned. Pečování o muže ve věku 47 let. Příprava jídla, částečné
podávání pokrmů, hygiena, rehabilitační cvičení s dopomocí. Po - Ne 4
- 5 hodin denně, podle domluvy. 100 Kč/hod. Další podmínky: dobrý
zdravotní stav, schopnost samostatné práce a jednoduchého, základ-
ního účetnictví. Nejlépe pro muže, což není podmínkou. Výplata jed-
nou týdně.
Zadavatel Marcel Štroncer, Kanovnická 391/22, České Budějovice , tel.:
702 621 072, z.zavicak@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KOMPLETACE REKLAMNÍCH OBÁLEK
Náplň práce - kompletace reklamních obálek (direkt mail). Pracovní do-
ba: ranní 7:30 – 14:00, odpolední 14:00 – 20:00 po dohodě podle potřeb
firmy několikrát měsíčně, vhodné jako přivýdělek na DpČ. Požadujeme
manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení,
pozitivní přístup, časovou flexibilitu, bezúhonnost, schopnost a ocho-
tu učit se nové věci.
Zadavatel Postavdelingen s.r.o., Pavla Petrová, tel.:731 441 751,
pavla@postavdelingen.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRACOVNÍK/ICE PRO MYTÍ OKEN
Jedná se o práci na plný nebo zkrácený úvazek a nabízená mzda je ve
výši 4600,-Kč. 55 Kč/hod.,možné prémie, praxe.
Zadavatel CISS CZ s.r.o., Hraniční 2805, České Budějovice Jiří Toman,
tel : +420 387 411 869,608 557 089 , email : manager@cisscz.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ODBORNÝ/Ý PRACOVNÍK/ICE
Obchodně technická agenda pro montážní firmu (zaměření strojní a
elektro) 3 roky praxe v oboru, předchozí dodavatelské vztahy s ob-
chodními partnery výhodou, práce na částečný úvazek, znalost NJ slo-
vem i písmem, AJ výhodou, obchodní a strategické uvažování, organi-
zační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, ŘP"B",k
platu prémie, finanční hodnocení dle rozsahu práce a praxe, životopis
zaslat na e-mail, nabízená mzda 7500,-Kč.
Zadavatel Ing. Lubomír Mezník, Rudolfovská tř. 203, České Budějovice,
iml@seznam.cz.

Zpracovalo a distribuuje
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BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

JINDŘICHOHRADECKO

JINDŘICHŮV HRADEC - POMOCNÝ KUCHAŘ - KUCHAŘKA
Zkrácený úvazek. PRAXE V OBORU NUTNÁ; spolehlivost, zodpověd-
nost; schopnost pracovat v týmu; pracovní poměr na dobu určitou s
možností prodloužení na dobu neurčitou; zkrácený úvazek; pracovní
doba turnusová - ranní směny středa - neděle (pondělí, úterý - vol-
no). Mzda je ve výši 6000,- až 10000,-Kč.
Zadavatel ARSTAV - Reality s.r.o. - 001, nám. Míru 165, Jindřichův
Hradec, Pavel Sliacký, tel: +420 777 799 225 , email : sales@grandhotel-
cernyorel.cz.

PÍSECKO

PRACHATICKO

STRAKONICKO

ČESKÝ KRUMLOV

PÍSEK - KONTROLA KVALITY
Náplň práce: Vizuální kontrola a drobné opravy dílů v automobilovém
průmyslu. Nabízíme: - DPP - 90 -110Kč/hod - příplatky za noční směny,
svátky a víkendy - zaškolení v oboru.
Zadavatel RED DYNAMIC s.r.o., Red Dynamic , tel.: 731 275 910
info@reddynamic.cz.
PÍSEK - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Hledám brigádníky na zahradnické práce (realizace zahrad atd.).
Zadavatel Dušan Diviš, tel.: 606 772 776, dusan.divis@centrum.cz.
PÍSEK - PRODAVAČ/KA
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE. Pracovní doba: zkrácený úvazek 3
hod./den dohodou. Požadujeme: zkušenost s prodejem potravin
- výhodou alespoň částečná znalost zdravé stravy. Nabízená mzda ve
výši 65,-Kč.
Zadavatel Jitka Pavlátová - Natural, Budovcova 105, Písek, Jitka Pavlátová,
telefon : +420 736 706 756

ŽELNAVA-SLUNEČNÁ - SÝRAŘKA a pomoc na biofarmě
Hledáme slečnu/paní na výrobu sýrů a další drobné práce na farmě.
vzdělání v oboru není nutné.
Zadavatel Pavel Štěpánek, Pavel Štěpánek , tel.:604 331 278,
info@biofarma-slunecna.cz, www.biofarma-slunecna.cz.

BLATNÁ - ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ NA DĚTSKÉM TÁBOŘE
Hledáme aktivní holky a kluky, oddílové vedoucí, pro naše letní aktivity.
Koukni na www.4camps.cz. Podmínkou je věk 18+, čistý trestní rejstří-
k, zdravotní způsobilost pro práci v dětském kolektivu, spolehlivost,
odpovědnost, uvědomělost, ochota strávit na táboře 2-3 týdny … výho-
dou je studium pedagogického, sportovního nebo sociálního směru,
dlouhodobá zkušenost s vedením dětského zájmového oddílu, praxe
ve funkci vedoucího na letních táborech pro děti a mládež, kreativita
při tvorbě programu, schopnost kolektivní spolupráce, kurzy první po-
moci, instruktorské kurzy sportů, zkoušky plavčíka, hudební, výtvar-
né, sportovní nadání, vztah k PC hrám, práce s kamerou, psaní scéná-
řů, herectví …
Zadavatel ZR Games, s.r.o., Jana Cimalová, tel.:736 162 445, jana@zr-
games.cz.

ČESKÝ KRUMLOV - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Pomocná síla do kuchyně - vzdělání nerozhoduje, podmínkou je
trestní bezúhonnost, prac. doba turnusová. Mzda ve výši 12000,-Kč.
Zadavatel HUCON spol. s r.o. - Hotel U Malého Vítka, Radniční 28, Čes-
ký Krumlov, Petr Eliáš, tel: +420 602 492 349



HOLANDSKO

POMOCNÉ PRÁCE V POTRAVINÁRSTVE
Pracuje sa v potravinárskych závodoch kde sa spracováva a pripravu-
je mäso na expedíciu. NÁPLŇ PRÁCE : - balenie, etiketovanie, skeno-
vanie, váženie - práca na umývacom oddelení (napr. čistenie prepra-
viek, náradia...) - muži môžu robiť aj pomocné práce pri vykosťovaní a
úprave bravčového mäsa (napr. nakladanie na pás, vyberanie kostí,
orezávanie, porciovanie a pod.). Plat: 1200 - 1500 Eur v čistom me-
sačne (PO ODRÁTANÍ UBYTOVANIA aj všetkých odvodov + nadčasy
platené extra).
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cen-
trumprace.eu.
POLNOHOSPODARSKE PRACE
Zarobok od 1000 eur . Ubytovanie zdarma . Nie je nutnost ovladat
cudzy jazyk. Preplacane nadcasy.
Zadavatel Universal Consulting, Štúrovo nám. 18, 911 01 Trenčín, daniela-
@universalconsulting.sk, www.universalconsulting.sk.

Zpracovalo a distribuuje
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* nabídka krátkodobých
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v zahraničí

Holandsko, Rakousko,
Řecko, Španělsko,

Švýcarsko, Velká Británie
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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. Obsadzujeme hlav-
ne tieto pozície: · kuchár, kuchárka · čašník, čašníčka · chyžná · po-
mocná sila v kuchyni · barman, 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.
SKLADNÍK, POMOCNÝ PRACOVNÍK, VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKA, ROBOTNÍK
Pre oblasti potravinárskeho priemyslu ale aj pre automobilové odvet-
vie, montáž sadrokartonu, sklady s textilom, hračkami, katalógové
sklady a iné. Práca v chladnejšom prostredí pokiaľ pracujete v potravi-
nárskom priemysle - momentálne hľadáme pracovníkov, ktorí sa doho-
voria v nemeckom jazyku - skúsenosti v potravinárstve, logistike alebo
výrobe sú vítané - preferovaný vek do 45 rokov. Ponúkaný plat: od 1500
do 1800 EUR brutto.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718 Bratislava, tel.0904 305 555, info@centrumprace.eu,
www.centrumprace.eu.
JUNGKOCH
Tirolsko. Náplň práce: príprava predjedál, polievok, hlavných jedál
podľa danej receptúry pod dozorom hlavného kuchára, príprava - mis
en place - pracuje sa 6 dní v týždni, 9 hodín - mzda vyplácaná na zákla-
de skúseností. Termín nástupu: 15.05.2015. Dĺžka pracovného pome-
ru: 2015-09-15. Požiadavky/skúsenosti: nemecký jazyk na pokročilej
úrovni - prax na danej pozícii a potrebná kvalifikácia - prax v nemecky
hovoriacich krajinách veľkou výhodou - práca na rakúsku zmluvu.
Jazykové požiadavky: nemecky - pokročilo. Odporúčaný vek: do 35
Mzda: 1400 € netto. Ubytovanie/strava: Zabezpečené zdarma
Zadavatel Swk.service, s.r.o. - personálna agentúra, Hviezdoslavova 26 26,
09101, Stropkov, tel.: 054 / 470 62 43, 0907 469 425, www.swkservice.sk.

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.
BALENIE ZNAČKOVÉHO TEXTILU- IHNEĎ
Hľadáme dievčatá, chalanov, mužov, ženy, páry, skupinky,abolventov .
pozicia nie je určená pre študentov - teda tých čo nastupujú na jeseň
znovu do školy. Náplňou práce je balenie , skladanie, štítkovanie, etike-
tovanie, 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, Ubytovanie je zabezpečené v zariade-
ných domoch alebo bytoch v cene 70GBP na týždeň /chladnička, práč-
ka, mikrovlnka..../. Ubytovanie nie je viazané na prácu - môžete si za-
bezpečiť aj vlastné ubytovanie.
Zadavatel Personela s.r.o., Nám. SNP 35/48, 96001, Zvolen, tel.:0911 364
144, personela@personela.sk, www.personela.sk.
PRÁCAV HOTELOCHAREŠTAURÁCIÁCH
Rôzne pozície: obsluha, výpomoc v kuchyni, upratovanie, kuchár, re-
cepcia, hall porter a pod. Ubytovanie a strava sú poskytované zamest-
návateľom, bez dochádzania do práce. V prípade záujmu nás kontak-
tujte čo najskôr a pošlite nám svoj životopis v anglickom jazyku,
uchádzačov umiestňujeme podľa poradia, v akom sa zaregistrujú.
Prosím, kontaktujte nás len v prípade vážneho záujmu, t.j. ak môžete vy-
cestovať za prácou do zahraničia. Každého záujemcu kontaktujeme
najprv telefonicky, následne si dohodneme buď osobné stretnutie, e-
mailovú komunikáciu alebo komunikáciu cez Skype. Naša prac. doba:
po - pia od 10:00 do 17:00 + flexibilná podľa množstva ponúk.
ZadavatelAgentúra Timea, Ťačevská 36, 085 01 Bardejov, praca.timea@s-
tonline.sk, www.agentura-timea.sk.
PRACOVNÉ POZÍCIE V HOTELOCH
Obsadzujeme pozície, ako napr.: Kuchári (od pomocných až po šéfku-
chárov, všetky úrovne), chyžné, upratovačky, barmanov a barmanky,
čašníkov a čašníčky, recepčných a recepčné, kuchynských asistentov,
umývačov riadu, pracovníkov práčovne, nočných hotelových portero-
v, všeobecné asistentky, ale aj supervizorské a manažérske pozície.
Zadavatel Personela s.r.o., Nám. SNP 35/48, 96001, Zvolen, tel.:0911 364
144, personela@personela.sk, www.personela.sk.

ŘECKO

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, ANIMÁTORKA, POMOCNÝ KUCHAŘ,POKOJSKÁ.
Placená stáž pro studenty a mládež. Ostrov Kos, luxusní 4-5* hotely.
Pracovní doba a plat: 500 eur/měsíčně, 48 hod./týdně. Požadujeme:
věk 18-30 let, znalostAJ, relevantní praxe. Nástup: 15-20. května, ukon-
čení: 1-10. října.
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

SERVÍRKA
Placená stáž pro studenty a mládež. Ostrov Mallorca, Calvia.
Nabízíme: plat 500 eur/měs., ubytování a stravování zdarma.

Požadujeme: věk 18-30 let, znalost AJ. Nástup: první polovina května,
délka: 3-7 měsíců.
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.

ŠVÝCARSKO

JUNGKOCH
Kanton Bern. Náplň práce: pomoc v kuchyni. príprava zeleniny, polie-
vok, predjedál, vyprážanie rýb a pod. Termín nástupu: 15.05.2015 Dĺžka
p r a c o v n é h o p o m e r u : d o k o n c a n o v e m b r a 2 0 1 5 .
Požiadavky/skúsenosti: skúsenosti z prípravou jedál v kuchyni. - prax
v nemecky hovoriacej krajine veľkou - výhodou nemecky jazyk na mier-
ne pokročilej úrovni - pozícia vhodná pre ženu aj muža - pozícia vhodná
aj pre absolventa, ktorý má aspoň jednu sezónu školskej praxe v za-
hraničí. Jazykové požiadavky: nemecky - mierne pokročilo,
Odporúčaný vek: do 35 Mzda: cca 2400 Chf/mesiac netto v závislosti
od odvodov. Ubytovanie/strava: Zabezpečené strhávané z hubej mzdy
Zadavatel Swk.service, s.r.o. - personálna agentúra, Hviezdoslavova 26 26,
09101, Stropkov, tel.: 054 / 470 62 43, 0907 469 425, www.swkservice.sk.


