
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
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ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - NOČNÍ ÚKLID VÝROBNÍCH PROSTOR
Hledáme pracovníky na provádění pátečního nočního úklidu
výrobních prostor, výdělek 450 - 507 Kč za směnu . Jedná se o vysávání
sběrných van a podlahy průmyslovým vysavačem. Vhodné pro
studenty. Brigáda je na období květen 2015 - červen 2015.
Zadavatel Kvalita družstvo služeb, Radomír Valert, tel.:387 311 736,
job@kvalita.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZNOS LETÁČKŮ
Hledáme brigádníky na jednorázovou akci rozdávání letáčků v centru
Českých Budějovic. Brigádníci budou chodit se streetboardem.
Odměna 80 Kč/hod. Termín 1. - 11.6 2015 - směny přizpůsobíme dle
Vašich časových možností.
Zadavatel Jipka jižní Čechy,, Kristýna Kušková, Karla IV 93/3, 734 399 344,
budejovice@jipka.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSTESKA/PROMOTÉR
Nabízíme práci na pozici hosteska/promoter pro sympatické, komuni-
kativní a aktivní děvčata/chlapce ve veku 21+.Akce je zaměřena na pod-
poru prodeje cigaret na festivalu v Českých Budějovicích. Termín ak-
ce: 29.5.2015. Odměna: 115kc/hod. Požadavky: Hostesky vyšší posta-
va,konfekcni velikost S/M. Promotéři: vyšší postava. Pracovní doba:
hostesky 12-22 hod., promotéři 9-24 hod.
Zadavatel Bc. Lucie Šubíková, V klidu 8, Ústí nad Labem, subikova.lu-
cie@luciesu.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRACOVNÍK POŠTOVNÍ PŘEPRAVY
Třídění nákladních předmětů na instradovací skupiny, obsluha strojní-
ho zařízení pro zpracování balíkových zásilek, vykartování uzávěrů a je-
jich další zpracování, tvorba uzávěrů a výprava závěrů, vykládka, na-
kládka a doprovod poštovních kurzů, práce v nočních hodinách.
Předpokládaný nástup - IHNED.
Zadavatel Česká pošta a.s., Nemanická 16, České Budějovice, Jan Brož,
tel.: 387 010 232, http://cpost.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRACOVNÍK SLUŽEB VADS - dodejna
Převzetí a úspěšné doručení denního tisku ve stanoveném čase (ranní
roznáška tisku - úspěšné doručení do 7:30 hod., Po - So), převzetí a
úspěšné doručení propagačního materiálu na stanovené pochůzce
(reklamní letáky, doručení ve Vámi zvoleném čase). Oodměna: úkolová
mzda, předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody. Roznos na
sídlišti Máj.
Zadavatel Česká pošta a.s., Nemanická 16, České Budějovice, Eva
Ludvíková, tel.: 385 514 398 http://cpost.jobs.cz.

TÁBORSKO

SEZIMOVO ÚSTÍ - PRACOVNÍK PŘEPÁŽKY - pošta Sezimovo Ústí
Práce na přepážce, vyřizování žádostí klientů, spolupráce s aliančními
partnery České pošty, zkrácený pracovní úvazek 34 hod/týdně.
Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD.
Zadavatel Česká pošta a.s., Jitka Chrtová, tel.: 381 275 440,
http://cpost.jobs.cz.
DOLNÍ HOŘICE - POMOCNÁ KUCHAŘKA/ POMOCNÝ KUCHAŘ
Možno dle dohody brigáda, zkrácený či plný úvazek, možnost
ubytování, strava za 1/2 náklady, turnusové služby, plat 14 - 17.000,-Kč.
Zadavatel Jaroslav Vaněk, provozovna 15, Dolní Hořice, tel.: 603 258 306
TÁBOR - PRODEJ VSTUPENEK NAFESTIVAL TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
Odbor kultury a cestovního ruchu Města Tábora nabízí možnost brigá-
dy během pořádání festivalu Táborská setkání ve dnech 11. - 13. září
2015. Podmínkou je dosažení věku 18ti let.
Zadavatel město Tábor, OKCR, Marcela Drdová, tel.: 381 486 302.
DOŇOV - BRIGÁDANAZELENINOVÉ FARMĚ
Nová zeleninová farma v Doňově hledá brigádníky - muže . Kutilský ta-
lent, znalost zemědělské techniky výhodou.
Zadavatel Farma Doňov, Petr Mastný, tel.: 608 379 623, info@farmadono-
v.cz, http://www.farmadonov.cz.
TÁBOR - PRODAVAČ/KAZMRZLINY
Prodej točené a kopečkové zmrzliny v provozovně v Táboře. Provoz i o
víkendech a svátcích. Pracovní doba pohyblivá dle počasí. Obvyklá
provozní doba 10 - 18 hod. V letních měsících 8 - 20. Požadavky: bezú-
honnost, příjemné vystupování, čistotnost, spolehlivost, flexibilita.
Nástup možný ihned. Přednost dostanou uchazeči s možností nástupu
na delší časové období a s možností pracovat i v měsících červen, kvě-
ten, září a o víkendech. Z důvodu hmotné zodpovědnosti jen pro starší
18ti let.
Zadavatel Penzion Konopiště s.r.o., Lenka Lázničková, tel.: 604 284 204, in-
fo@apartmany-tabor.cz
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ČESKOKRUMLOVSKO

BERNARTICE - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Práce na zkrácený nebo plný úvazek - DPP na dobu určitou s možností
prodloužení. Nabízená mzda 70 - 80,- Kč/hod. Praxe v oboru výhodou.
Zadavatel Restaurace Na Rynku Bernartice, Luboš Mlčkovský, tel.:723 044
300

HRACHOLUSKY - ŽITNÁ - TRAKTORISTA
Hledáme traktoristu (s řidičským průkazem) na letní brigádu. Případně
je možné se dohodnout i na dlouhodobější spolupráci. Místo výkonu
práce - okolí města Netolice.
Zadavatel ŽITNÁAGRO CENTRUM s.r.o., tel.: 721 368 888, 724 916 949,
info@horsefarm.cz, http://www.horsefarm.cz.

BLATNÁ - RZ LAŹÁNKY VEDOUCÍ - VYCHOVATEL/KA NA ŠKOLE V-
PŘÍRODĚ
Jedná se o zajištění předem připraveného programu pro žáky 3. - 7. tříd
Základních škol v termínech 1.6. - 5.6. 2015, 8.6. - 13.6. 2015. Finanční
odměna 1.600 - 2.000 Kč za jeden termín
Zadavatel Kazimírka, Lenka Kubištová, Frýdecká 441, 19900 Praha –
Letňany, tel.: 776 355 202, http://www.kazimirka.cz.

ČESKÝ KRUMLOV
PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY PĚŠÍ
Doručování denního tisku na území města Český Krumlov (Horní
Brána), doručovací pochůzka pěší, ranní roznáška tisku - úspěšné do-
ručení do 7:30 hod. Odměna: 59,00 Kč/hod., práce v šestidenním pra-
covním cyklu (pondělí - Sobota), práce v časných ranních hodinách
(5:00 – 7:30 hodin), rozsah práce: cca 10 hodin týdně.
PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY - doručovatel pěší
Příprava listovních zásilek na doručení, pěší doručovací pochůzka,
kontakt s klientem, vyúčtování zásilek. Odměna: 74,- Kč/hod. , práce v
pětidenním pracovním cyklu (pondělí - Pátek), nástup na zácvik možný
ihned, výkon práce v období květen až září.
DORUČOVATEL MOTORIZOVANÝ
Příprava listovních nebo balíkových zásilek na doručení, motorizova-
ná doručovací pochůzka (využití služebního vozidla), kontakt s klien-
tem, vyúčtování zásilek. Odměna: od 74,- Kč/hod., práce v pětidenním
pracovním cyklu (pondělí - Pátek), nástup na zácvik možný ihned, vý-
kon práce v období květen až září.
PRACOVNÍK SLUŽEB VADS - dodejna
Převzetí a úspěšné doručení denního tisku ve stanoveném čase (ranní
roznáška tisku - úspěšné doručení do 7:30 hod., Po - So), převzetí a
úspěšné doručení propagačního materiálu na stanovené pochůzce (re-
klamní letáky, doručení ve Vámi zvoleném čase). Odměna: úkolová
mzda, předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody, s výhledem zís-
kání stabilního zaměstnání v hlavním pracovním poměru.
Zadavatel Česká pošta a.s., Michaela Maříková, tel.: 730 188 707,
http://cpost.jobs.cz.



HOLANDSKO

BALIACE PRÁCE
Hľadáme flexibilných mužov a ženy, (aj páry) ktorí budú vykonávať jed-
noduché pomocné práce na baliacej linke . Náplňou práce je balenie
mäsa, etiketovanie, kontrola výrobkov, triedenie a pod. (nepracujete s
nožom) , (pozícia vhodnejšia pre pracovníkov/pracovníčky do 22 roko-
v) Nepotrebujete žiadne skúsenosti, zamestnávateľ Vás zaučí priamo
na pracovisku. Na pracovisku pracujú dievčatá aj chalani zo
Slovenska. Mladý kolektív. Odchody zo Slovenska: ihneď/dohodou.
PRACOVNÍK/ČKAVO VEĽKOSKLADE S DOMÁCIMI POTREBAMI
Pre holandského zamestnávateľa hľadáme pracovníkov a pracovníč-
ky (nie páry) na prácu vo veľkosklade s domácimi potrebami. Jedná sa
hlavne o oddelenie s farbami a so sviečkami. Náplňou práce bude trie-
denie, ukladanie tovaru do regálov, práca s ručným skenerom, kontro-
la, štítkovanie tovaru a balenie. Príprava tovaru na vyskladnenie.
Predchádzajúce pracovné skúsenosti s prácou v sklade - výhodou.
Zadavatel Europersonnel, DOLNÝ ŠIANEC 2, 911 01 TRENČÍN, Tel: 0910
199 868, info@europersonnel.sk, http://www.europersonnel.sk.

ŘECKO

KYPR

NĚMECKO

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI, POKOJSKÁ -
HOTELY 4-5*
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.
ČAŠNÍČKA/BARMANKAV HOTELIÉRSTVEAGASTRONÓMII
Ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Patmos, Karpathos, Mykonos, Paros, Ios,
Kefalonia a ďalšie dovolenkové destinácie. Ponuka je vhodná aj s ná-
stupom okamžite, aj pre študentov na letné prázdniny. Odměna 600 -
800 EUR mesačne v čistom + sprepitné, ubytovanie zdarma. Jazykové
znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA - personálna agentúra, Radlinského 9, 811 07 Bratislava,
Mgr. Katarína Pojezdalová, Tel.: +421 918 847 102, info@etga.sk, www.et-
ga.sk

ČAŠNÍČKA/BARMANKA V HOTELIÉRSTVE A GASTRONÓMII
Aya Napa, Larnaka, Limasol, Paphos a ďalšie letoviská. Ponuka je
vhodná aj s nástupom okamžite, aj pre študentov na letné prázdniny.
Odměna 600 - 800 EUR mesačne v čistom + sprepitné, ubytovanie zdar-
ma. Jazykové znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý
Zadavatel ETGA - personálna agentúra, Radlinského 9, 811 07 Bratislava,
Mgr. Katarína Pojezdalová, Tel.: +421 918 847 102, info@etga.sk, www.et-
ga.sk

HOTELOVÉ PROFESIE aj pre páry
Spolková krajina Sasko, Brandenburgsko plat: 8,50€ hod. brutto prá-
ca na TPP, nemecká pracovná zmluva. Pozície: čašník / -čka, servír-
ka, chyžná / -ý, pracovníci do hotelových práčovní ubytovanie zdar-
ma Jazyk: nemecký jazyk lepšie základy .V prípade záujmu prosíme
o zaslanie životopisov v nemeckom jazyku e-mailem. Možnosť ná-
stupu. priebežne celý máj- jún 2015!
Zadavatel Be-Sa express agency, Čučmianska dlhá 3, Rožňava, Simona,
tel.:0907162868,  info@be-sa.sk

ŠPANĚLSKO

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.
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.

VELKÁ BRITÁNIE

VÝROBA POTRAVÍN
Jednoduchá práca pre skupiny mužov aj ženy aj študentov aj bez
Angličtiny, stačí ak jeden zo skupiny viacerých ovláda basic AJ. Práca
pri spracovaní potravín a hotových jedál v teplej hale v meste Crewe ne-
ďaleko Liverpoolu. Práca na HPP na pracovné zmluvy, kedy zamestná-
vateľ odvádza všetky odvody sociálne, zdravotné. Práca dlhodobá aj
krátkodobá na 3 mesiace. Plat 6,50 Libry na hodinu brutto. Ubytovanie
zabezpečené v rodinných domoch plne zariadených za cca 55 - 65
Libier týždenne aj so spotrebou. Predpokladané bývanie pešo od prá-
ce. Pracuje sa priemerne minimálne 37,5 - 44 hodín/týždenne a viac (+
možné nadčasy) - odvoz z letiska v Anglicku obvykle zabezpečený, nie
je to však vždy pravidlom. Sú tu k dispozícii zamestnanecké obchody s
lacným tovarom. Pracujú sa 12 hodinové smeny a to od 6,00 – 18,00 a
od 18,00 – 06,00. Následne 4 dni voľna kedy si môžete nahlasovať
presčasy prípadne cestovať po Anglicku. Prestávky 2 x 30 minút za
smenu. Vek od 18 r. Pravidelné nábory a príchody. Nástup 2.6. aj ne-
skôr.
Zadavatel Agentúra MC Tour, Antona Bernoláka 2129/ 51, 010 01 Žilina, mc-
tour@nextra.sk, tel. 0903 426 886, 0948 483 776, 041 7233563, htt-
p://www.mctour.sk.
ŠTUDIJNO-PRACOVNÝ PROGRAM
Štúdium anglického jazyka + garantované pracovné obsadenie v hote-
loch na území Veľkej Británie. Pre získanie uvedenej pracovnej pozície
nieje vyžadovaná prax v danej oblasti. Hlavnou podmienkou pre pra-
covné obsadenie je komunikatívna znalosť anglického jazyka, ktorú
máte možnosť nadobudnúť počas niekoľko týždňového jazykového
pobytu pred samotným nástupom do práce. Tento program má dve vari-
anty : 1. Kurz anglického jazyka (v intenzite 20,30 alebo 40 lekcií/týž-
deň) na začiatku (min. 1 týždeň) a následné garantované pracovné
umiestnenie v oblasti gastronómie/hotelierstva. 2. Súčasne štúdium
anglického jazyka (5 lekcií/týždeň) spojené s prácou v oblasti
gastronómie/hotelierstva v meste Bournemouth. Pre túto variantu je
nástup možný až od februára 2015 (naraz práca aj kurz). Mzda: min.6,50
GBP/hod brutto. Ubytovanie- zabezpečené v rodine, študentskej rezi-
dencii alebo privátnom ubytovaní. Pozície- v oblasti gastronómie a ho-
telierstva sú najmä na všeobecné pozície ako je :general assistant, hou-
sekeeper, waiter či porter. Na vyšsie kvalifikované pozície je potrebná
predošlá prax.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Republiky 4, 01001 Žilina, tel.:0903 199 901,
www.mobilecollege.sk.
PRÁCAV SKLADOCH I VO VÝROBE
Ponúkame prácu vo Veľkej Británii. Po celej krajine sú voľné miesta pre
šikovných ľudí čo majú záujem niečo zažiť, zdokonaliť sa v komuniká-
cii v angličtine a pri tomto všetkom i niečo zarobiť. Jedná sa o prácu v
skladoch ale i možnosť pracovať vo výrobe kde nie je nutná komuniká-
cia vAj /stačí pracovitosť/.Ak ste študent nevadí.
Zadavatel SICA AGENCY s.r.o., Štefánikova trieda 24, 949 01 Nitra, tel.:
00421 948 378 355, info@agenturasica.sk, http://www.agenturasica.sk.
PRÁCAV SKLADE S TEXTILOM
Hľadáme šikovných pracovníkov s dobrou angličtinou (muži aj ženy)
do moderného distribučného skladu s textilom. Práca zahŕňa
všeobecné skladové povinnosti: - príprava tovaru na základe
objednávky, kontrola tovaru (košele, šaty, tričká atď.), - prekladanie
tovaru do vakov pripravených na balenie, scanovanie balíkov, -
etiketovanie, balenie do krabíc, - naskladňovanie tovaru na ďalší
transport k zákazníkovi, - práca s ručným scanerom, používanie
paletových vozíkov a prepravných vešiakov, - kontrola kvality tovaru,
iné pomocné práce. Ubytovanie zabezpečené v domoch /tzv. share-
house – 5,6 ľudí / v Liverpoole a blízkom okolí. Všetky domy sú
zariadené a vybavené spoločnou kuchyňou, kúpeľňou a prípadne
obývačkou. Zariadenie je jednoduchšieho charakteru. V prípade
záujmu posielajte svoje životopisy na e-mail. Pri podpise zmluvy Vám
naša spoločnosť poskytne kompletné poradenstvo.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 91101, Trenčín,
tel.: 032 / 743 24 59, zivotopis@universalconsulting.sk, http://www.univer-
salconsulting.sk,

V obsahu:
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BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures
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