
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,
Strakonicko

21. týden

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

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

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. .
Zadavatel Jipka jižní Čechy,, Kristýna Kušková, Karla IV 93/3, 734 399 344,
budejovice@jipka.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID KANCELÁŘE
Dočasný úklid 2 kanceláří v režimu 2 - 3h denně, odpoledne - večer,
vhodné pro studenty.
Zadavatel Zeppelin CZ s.r.o., Okružní 614, České Budějovice, Zdvořáková
Štěpánka, stepanka.zdvorakova@zeppelin.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - SERVÍRKA
Přijmeme servírku na brigádu na roznášení jídel a pití. Potřebujeme
servírku na výpomoc během týdne.
Zadavatel Juvel CB s.r.o., Pavel Svoboda, Průběžná 2125/6, České
Budějovice, tel.: 777 717 560, juvelcb@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - INSTRUKTOR NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ INLINE
TÁBOR
Hledáme spolehlivého instruktora inline bruslení na příměstský inline
tábor, který má dobrý vztah k dětem. Práce v termínu 20-24.7. 2015.
Zadavatel inlineškola, Vojtěch Škop, tel.: 724 929 269, hr@inlneskola.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZVOZ BALÍKŮ LETÁKŮ O VÍKENDU - řidič
Brigáda, přivýdělek - cca 8 - 10 hodin, víkendy (sobota odpoledne nebo
neděle od rána). Nutný řidičský průkaz sk. B a praxe v řízení, samostat-
nost, spolehlivost. Výdělek 70,- až 90,- Kč za hodinu.
Zadavatel Bc. Petr Špiroch, tel.: 602 360 062, p.spiroch@email.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZVOZ BALÍKŮ LETÁKŮ O VÍKENDU - řidič
Brigáda, přivýdělek - cca 8 - 10 hodin, víkendy (sobota odpoledne nebo
neděle od rána). Nutný řidičský průkaz sk. B a praxe v řízení, samostat-
nost, spolehlivost. Výdělek 70,- až 90,- Kč za hodinu.
Zadavatel Bc. Petr Špiroch, tel.: 602 360 062, p.spiroch@email.cz.
PLANÁ - KOMPLETAČNÍ PRÁCE
Hledáme brigádníky pro kompletační práce, často se jedná o skládání
krabiček nebo kompletaci a balení několika částí výrobku. Podnikáme
v oboru polygrafie, avšak naše zaměření je velmi specifické. Bližší in-
formace naleznete na webových stránkách . Brigáda je placena nejčas-
těji úkolově / za kus. Mzda se může pohybovat v přepočtu kolem 55 -
120 Kč / hod. Pracovní doba od 06.- 14.25 hod., možná odpolední smě-
na, možná individuální pracovní doba, po zapracování a typu zakázky
je možná práce z domova...
Zadavatel Achilles CZ s.r.o., Jaroslav Pavlů, tel.: 733505722 , mistri@a-
chilles.cz, www.achilles.cz

TÁBORSKO

TÁBOR - POMOCNÝ SKLADNÍK
Práce do rozšiřující se výroby uzenin - zvýšená fyzická zátěž - vhodné
pro muže. Požadujeme šikovnost, pracovitost, schopnost pracovat "v
týmu", vyučení v potravinářském oboru, znalost druhů masa a praxe v
potravinářském skladu - maso, uzeniny výhodou, nástup možný oka-
mžitě, mzda + prémie, možno zkrácený nebo plný pracovní úvazek.
Mzda 11.000,-Kč.
Zadavatel HROBSKÝ s.r.o. - pracoviště Tábor, Vožická 2047, Tábor 390 02,
Šárka Šíšová, tel.: 606 741 374 , provozni.reditel@hrobsky.cz.
TÁBOR - PRODAVAČ/KATEXTILU
Zkrácený pracovní úvazek - 5 hod. - výše mzdy v závislosti na tržbách
prodejny. Prodej textilu, zejména punčochového zboží a ponožek,
prádla, termoprádla, pyžam a nočních košil. Podmínka - pouze uchaze-
či s delší praxí z prodejny (nad 3 roky).
Zadavatel EVONAa.s. - prodejna Tábor, 9. května 1457, Tábor, Zdeňka Ško-
pová, tel. : +420 739 485 678 , skopova@evona.cz.
SOBĚSLAV - PRODAVAČ/KAPOTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ
Zkrácený pracovní úvazek - 4-6 hod.,prodejna potravin, úsek s uzeni-
nami, 2 pokladny, vyučení a praxi v oboru,, nástup možný ihned, práce
i v So a Ne.
Zadavatel TRIO s.r.o., Sídliště Míru 511, Soběslav, Miluše Macková
tel.: 381 521 158 , trio.sobeslav@seznam.cz.
CHOTOVINY - OBSLUHABALÍCÍ LINKY
Příprava pytle na pelety, automatické naplnění pytle peletami, strojní
zašití pytle, umístění naplněného pytle na paletu, po naplnění palety
strojní zabalení průtažnou fólií a ručním paletovým vozíkem odvez pale-
ty k expedici. Nástup možný ihned, pracovní doba 15. - 21.00 hodin,
Odměna 55 - 80 Kč.
Zadavatel LATOP spol. s r.o., výrobna pelet Chotoviny, Táborská 200,
Chotoviny, Lukáš Smetana, tel.: 777 729 580 , pelety@latop.cz.

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

PÍSECKO

ČESKOKRUMLOVSKO

VARVAŽOV - ÚDRŽBÁŘ
Přijmeme šikovného a zodpovědného pracovníka pro údržbu rekre-
ačního střediska. Nutný ŘP sk. B. Nebo zadejte své údaje do naší da-
tabáze žadatelů - www.tabory.cz/prace.php. Nástup ihned. Odměna
10.000 Kč/měsíc, ubytování a strava.
Zadavatel CK TOPINKA, Renáta Kulhavá, tel.:605 790 810, kulhava@ta-
bory.cz.
ČIMELICE - KUCHAŘ/KA NA LETNÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE
Zkušenosti ze stravovacího provozu - schopnost pracovat v týmu,
komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, důslednost a pečli-
vost - znalost technologie přípravy pokrmů, kvality a složení potra-
vin, zdravé výživy (především dětský jídelníček). Oříprava jídla na ce-
lý den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) - denně se připravu-
je max.100 porcí jídla pro skupinu dětí na letním táboře - spolupráce
s hlavní kuchařkou a kordinace pomocných pracovníků - podílí na se-
stavení jídelního lístku - vedení skladu zásobování.
Zadavatel Občanské sdružení PAC, Veronika Fantová , Karla Čapka
2750, 41501 Teplice, tel.: 723 339 971, www.packa.eu.

ČERNÁ V POŠUMAVÍ - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Hledáme spolehlivého, flexibilního, pracovitého kolegu či kolegyni do
našeho pracovního týdnu. turnusové směny (krátký/dlouhý týden), ne-
bo dle dohody. Práce v hotelové restauraci na břehu Lipna.
Zadavatel Sovinium Invest, s.r.o., Kamila Kšíkalová, DiS., Černá v
Pošumaví 69, tel.: 775 778 748, provozracek@seznam.cz.
ČERNÁ V POŠUMAVÍ - POKOJSKÁ
Zkrácený pracovní úvazek. Penzion Rex. Dohoda o pracovní činnos-
ti, pracovní doba pružná. Nástup 1.6.2015. Mzda 80,- Kč/h hrubého.
Zadavatel Jitka Nerudová - Penzion Rex, 47, Černá v Pošumaví, tel. 731
563 553 , info@pension-rex.cz.

Informační centrum pro mládež Tábor, z.s. člen Asociace NNO Jihočeského kraječlen Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR

JINDŘICHOHRADECKO

JINDŘICHŮV HRADEC - PRACOVNÍK OBSLUŽNÉHO PULTU
Zkrácený pracovní úvazek. Pracovní doba - ranní, odpolední, me-
zisměna, soboty, neděle - dle potřeb provozovny.
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s. - 001, Jáchymova 903,
Jindřichův Hradec, Jana Kratochvílová, tel.: 384 320 048

PRACHATICKO

PRACHATICE - ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Zkrácený pracovní úvazek od 10.30 - 14.30 hod. Odměna 6.000 Kč.
Zadavatel MORFI s.r.o. - PIZZERIA PRIMAVERA, Velké náměstí 15,
Prachatice, Petr Moravec, tel.: 777 663 559

STRAKONICKO

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.



HOLANDSKO

POMOCNÍ PRACOVNÍCI DO MASOZÁVODU.
Pracovná náplň - práca na expedícii (balenie, váženie, etiketovanie,
umývanie mäsa), na linke (krájanie, spracovávanie mäsa) - umývanie
náradia a prepraviek - iné pomocné práce podľa požiadaviek zamest-
návateľa. Možnosť umiestnenia PÁROV/SKUPINIEK kamarátov - mož-
nosť umiestnenia aj BEZ ZNALOSTI CUDZIEHO JAZYKAa BEZ PRAXE
- mzda po odpočítaní nákladov na ubytovanie a dopravy do práce za zá-
kladné odpracované hodiny 700€. Ubytovanie a doprava do práce za-
bezpečené zamestnávateľom - slovenská koordinátorka na mieste.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 91101, Trenčín,
Mgr. Lucia Kubinová, tel.: 032 / 743 24 59, zivotopis@universalconsultin-
g.sk, www.universalconsulting.sk,
SKLADNÍCI - PRÁCE VE SKLADU
Práce ve skladu - balení zboží, třídění, práce u linky, přípravu objedná-
vek pro koncové zákazníky a jiné. Snadná práce v logistických cen-
trech a výrobních podnicích s různými produkty. Práce je vhodná pro
muže, ženy, páry - možnost prodloužení smlouvy. Práce je vhodná i pro
absolventy škol - praxe se nevyžaduje - uchazečů do 22 let postačuje
základní znalost angličtiny nebo nemčiny. Ubytování zajištěno v na-
šich ubytovnách, kde je nepřetržitá služba.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, Olomouc, tel.: 603 488
041,603 488 040, prace@ottoworkforce.cz, www.ottoworkforce.eu,
POMOCNÉ PRACOVNÍČKY NAPOĽNOHOSPODÁRSKE FARMY
Jedná sa o rôzne práce, napríklad zbery uhoriek, paradajok, paprík, ich
triedenie, balenie, starostlivosť o stromčeky a iné. Pracuje sa v sklení-
koch, ale aj na plantážach. Práca je fyzicky náročnejšia – pracuje sa v
rýchlom tempe. Odchod do Holandska Vám pomôžeme zorganizovať
(cestujete mikrobusom v skupinke s ďalšími pracovníkmi) - pokiaľ má-
te možnosť, môžete vycestovať aj vlastným vozidlom, ubytovanie
ZDARMA. Mzda 900 euro.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, Trenčín, tel.:
032 / 743 24 59, zivotopis@universalconsulting.sk,
www.universalconsulting.sk,

VELKÁ BRITÁNIE

STUDY AND WORK PROGRAMME IN UK - kurz anglického jazyka +
pracovné obsadenie do hotelov/reštaurácií.
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.
MOTHERS HELP DO RODINY KU DEŤOM
Mothers Help do ANGLICKA ku deťom do rodín pre dievčatá a ženy od
22 do 55 rokov s hovorovou Angličtinou , plat minimálne od 600 - 800
Libier = až do 1100 Eur v čistom mesačne, strava a ubytovanie zdarma,
bez odvodov, 1 -2 dni voľno týždenne. Londýn a okolie. Minimálny po-
byt na 6 až 12 mesiacov.
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.
GASTRONÓMIA
3 - 5 hviezdičkové- cca 200 viac rokov overených hotelov 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, čašníkov - čky, recepčné, pokojské, nočných vrát-
nikov, kitchen porterov pomocníkov do kuchýň, general assistentov -
výpomoc všeobecný asistent. Základný nástupný plat je minimálne od
6,50 Libry na hod brutto a viac, plus tipsy, plus bonusy, kuchári min. 7
Libier na hodinu. Práca na pracovné zmluvy na HPP, odvody odvádza
zamestnávateľ, strava zdarma, ubytovanie buď zdarma al. zabezpeče-
né za cca 20 - 30 Libier týždenne bez nutnosti dochádzania. Ubytovanie
a strava sú vždy zabezpečené. V prípade záujmu nám prosím zašlite ži-
votopis v angličtine s rozpísanou praxou profesie na ktorú sa hlásite,
plus vaše foto, ak máte referenciu v angličtine je to výhodou.
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.

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko,
Irsko, Německo,

Řecko, Švýcarsko,
Velká Británie

21. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

IRSKO

ZBER ŠAMPIŇÓNOV
Práca je vhodná pre ženy a páry do 55 rokov. Pracuje sa v skleníku-
celoročne, na úkol, pre írskeho farmára. Plat - počas zácviku 2-4 týžd-
ne :200-250 eur týždenne (netto), po zácviku 350-500 eur / týždenne
(netto). Ubytovanie - zabezpečené v rodinných domoch 50 eur/ týž-
denne. Doprava - vlastná, ubytovanie je v blízkosti práce.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Kukučínova 7, 040 01 Košice, tel: 0915 513
461, 0911 887 522, zivotopisy.superjob@gmail.com, http://agenturasuper-
job.sk.

NĚMECKO

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,
SKLAD - 1 par - ihned
Příprava beden,třídění lahví v odděleni Leergut. Ubytování zajištěno.
Jazykové znalosti - němčina – základy. Nabízený plat (hrubého): 8,20
EUR/hod . Na pracovišti již vícero pracovníků z Čech a Slovenska.
POMOCNÉ PRÁCE, balení uzenin,vychystávání objednávek.
Ženy do masoprůmyslu, ihned. Nabízený plat (hrubého): 8,20
EUR/hod + příplatky za práci v noci,ne,svátky. Ubytování zajištěno.
Jazykové znalosti - němčina - základní. Auto podmínkou.
Zadavatel MDK Gessellschaft fur Sicherheit und Service mbh, 99092
Erfurt, Blumenstrasse 70,Haus 1, Lukas Ganderak /CZ/,Personaldispo-
nent, Tel.: +491736277021 , Lukas.Ganderak@mdk-gmbh.de,
PEČOVATELKA DO MNICHOVA
K paní Erben hledáme zkušenou pečovatelku na 3 týdny a pak ne ce-
lý červenec. Velmi milá rodina,nutná němčina a zkušenosti s prací se
seniory. Odměna 1450 EUR/netto/měs+cestovné.
Zadavatel Agentura Jana, Mgr Jana Provazníková, Praha 6, tel.: 603 228
412, info@aupair-jana.cz.

Informační centrum pro mládež Tábor, z.s. člen Asociace NNO Jihočeského kraječlen Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR

ŘECKO

RECEPČNÍ, ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, VRÁTNÝ
Chalkidiki,hotel 5*. Placená stáž pro studenty a mládež. Nabízíme:
450 eur/měs. + spropitné, ubytování a stravování. 48 hodin/týdně.
Požadujeme: věk 18-24 let, dobrá znalost AJ. Nástup: ihned, ukonče-
ní: 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.

ŠVÝCARSKO

POMOCNÉ PRÁCE NA RASTLINNEJ A ZELENINOVEJ FARME
Pestovanie a zber zeleniny, ovocia, malín, černíc, čučoriedok a pod.,
práca s traktorom. Termín nástupu: ihneď. Dĺžka pracovného pomeru:
do konca roka. Požiadavky/skúsenosti: skúsenosti z pestovania a zbe-
ru zeleniny ovocia a pod., skúsenosti z traktorom vodičský preukaz na
traktor veľkou výhodou, nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni.
Zadavatel Swk.service, s.r.o. - personálna agentúra, Hviezdoslavova 26 26,
09101, Stropkov, Pavol Bacik, Tel.: 054 470 6243, 0907 469 425, info@swk-
service.sk.
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