
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...Kaž-
dá zveřejněná nabídka je strukturována tak, aby Vám poskytla víc než zá-
kladní info. V případě Vašeho zájmu o konkrétní zveřejněnou nabídku ne-
prodleně kontaktujte zadavatele. Pokud je již „obsazeno” požádejte zadava-
tele, že i tak máte zájem o stejnou či obdobnou nabídku. Za několik málo dní
se může nabídka opět naskytnout a zadavatel Vás může kontaktovat nepro-
dleně a přímo...

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v Jihočeském kraji

Táborsko,
Českobudějovicko,
Českokrumlovsko,

Písecko, Prachaticko,

23. týden

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

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

KAMENNÝ ÚJEZD - DORUČOVATEL PĚŠÍ
Zpracování zásilek určených k doručení, pěší doručovací pochůzka v
působnosti dodejny Kamenný Újezd, vyúčtování zásilek. Odměna 74,-
Kč/hod. Práce v pětidenním pracovním cyklu (PO - PÁ).
Zadavatel Česká pošta, s.p., Senovážné nám. 240 / 1, 370 81 České
Budějovice, Alena Dvořáková, tel.: 387 010 388.
DOBRÁ VODA- DISTRIBUTOR/KAZÁKAZNICKÝCH NOVIN
Bydliště v uvedené oblasti, minimální věk 15 let a ukončená povinná
školní docházka, čas ve středu (2-4 hodiny).
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s., Iveta Sykalová, Bělohorská
2428 / 203, 169 00 Praha, distribuce@kaufland.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - TERÉNNÍ ÚPRAVY POZEMKU
Nabízíme dlouhodobou brigádu, svým charakterem vhodnou pro mu-
že, v Komařicích - úpravy terénu na zahradě, vyklízení půdy, další mani-
pulační práce s tím spojené . Termín nástupu: 8.6.2015 . Odměna 70,-
netto/hod., pracovní doba 09. - 17.00 hod.
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s r.o., Pavlína Morávková, tel.: 608 822
658 , cvcb@bohemia-manscraft.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRACOVNÍK/ICE NAOPTICKOU KONTROLU
Brigáda na 2-3 měsíce na optickou kontrolu - nutný dobrý zrak a manu-
ální zručnost, mzda od 65,-Kč/hod, nástup ihned.
Zadavatel TSE, spol. s r.o., Mánesova 390, České Budějovice, Naděžda
Kuršová, kariera@tse.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZDRAVOTNÍ SESTRANAPROMOAKCI
Hledáme slečny a dámy se zdravotním vzděláním pro obsluhu stánku v
OC IGY a školení samovyšetření prsu na fantomu v rámci osvětové
kampaně Ruce na prsa. Termín 9.6. - 21.6. každý den od 11 do 19.00
hod. Ohodnocení 150 - 180 Kč/hod (dle praxe a vzdělání).
Zadavatel Dialog Jessenius, Markéta Havlová, marketa.havlova@dialog-
jessenius.cz.

TÁBORSKO

TÁBOR - POMOCNÝ KUCHAŘ/KA
Vladislav Skoumal nabízí volné pracovní místo v obci Tábor na pracov-
ní pozici pomocný kuchař/ka občerstvení jordánská sluneční pláž.
Zkrácený úvazek. Nabízená mzda 4000,-Kč.
TÁBOR - KUCHAŘ/KA
Zkrácený úvazek. Pracoviště Restaurace Černá Perla nebo Spektrum.
Nabízená mzda 4000,-Kč. Hlavní kuchař, záskoky v restauracích za do-
volené, výpomoc při cateringu, či jiných akcích - vhodné jako brigáda
při stálém zaměstnání.
ÚČTUJÍCÍ ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Zkrácený úvazek. Záskoky v restauracích za dovolené, výpomoc při ca-
teringu či jiných akcích, vhodné jako BRIGÁDApři stálém zaměstnání.
Pracoviště Restaurace Černá Perla nebo Spektrum. Nabízená mzda
4000,-Kč.
Zadavatel Vladislav Skoumal, Restaurace Černá Perla, Šafaříkova 3123,
Tábor, tel.: +420 737 747 329, info@cerna-perla.cz.
TÁBOR - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Zkrácený úvazek - brigáda. Hotel Relax Tábor, práce v so i ne. Mzda
12.000 Kč.
Zadavatel Josef Drs - Hotel RELAX, Varšavská 2708, Tábor 390 05, tel.:
+420 736 481 979, drs@hotel-relax.cz.
MLADÁ VOŽICE - SKLADNÍK
Brigádníci pro nepravidelnou celoroční činnost dle potřeby velkoob-
chodního skladu.
Zadavatel Velkoobchod FLOSMAN a.s. Mladá Vožice, tel.: 602 443303.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DĚLNÍK/CE POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
Do třísměnného provozu od června do července hledáme pracovníky
na obsluhu výrobních linek, řidiče vysokozdvižného vozíku, laborant-
ku.
Zadavatel EFKO Veselí nad Lužnicí, Eva Čížková, tel.:381503123
DRÁCHOV - POMOCNÉ PRÁCE VE VÝROBĚ.
Provoz Pila Dráchov přijme brigádníky na pomocné práce ve výrobě -
kytování hoblovaných prken, drobné opravy. Vhodné i pro ženy.
Nástup ihned.
Zadavatel: Equidomus s.r.o., Petra Bartoňová, tel.: 774131446, prodejna-
@equidomus.com.
DOLNÍ HOŘICE - KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Přijmeme kuchaře/kuchařku na vesnickou hospodu-klasická česká ku-
chyně. Zpočátku brigádně na částečný, později možný plný úvazek.
Požadujeme výuční list, minimálně 4 roky praxe.
Zadavatel Petra Stibalová, tel. : 736411893 , alfa.bio@centrum.cz.

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

PÍSECKO

ČESKOKRUMLOVSKO

PÍSEK - POKOJSKÁ
Zkrácený úvazek. Práce na DPP s možností dlouhodobé spolupráce.
Pracovní doba především o víkendech, výjimečně v týdnu, fyzicky ná-
ročná práce. Odměna 70 Kč/hod.
Zadavatel CG1 Invest s.r.o. - hotel Biograf, Gregorova 124, Písek,  Bc.
Eva Plánková, tel.: 737 268 943, plankova@hotelbiograf.com.
PÍSEK - TOČENÍ ZMRZLINY
Hledám brigádnice na točení zmrzliny v okolí Písku. Pracovní doba 11 -
19 hod. Nabízíme bonus z prodaných zmrzlin a proplacení jízdenky au-
tobusu v případě dojíždění.
ZadavatelAnimals Care s.r.o., p.Šandová , tel.:725 451 371, animalscare@-
seznam.cz

HORNÍ PLANÁ - STRÁŽNÝ, OSTRAHA
Pracovní úvazek zkrácený. Pracovní poměr na dobu určitou s možnos-
tí prodloužení, , pracovní doba nepřetržitá. Nástup ihned. Mzda 7.120,-
Kč hrubého + příplatky.
Zadavatel Bartoň a Partner s.r.o. - pracoviště Hůrka, Horní Planá 382 26,
Miroslav Franc, miroslav.franc@bp-olomouc.cz.
ČESKÝ KRUMLOV - UKLÍZEČKA
Přijmeme ženu na odpolední úklid kancelářských a společných pro-
stor.
Zadavatel Alena Hitzfeldová, Školní 4, České Budějovice, tel.: 725 917 296,
ahitzfeldovaprompt@seznam.cz.
PRACOVNÍK PROVOZU OBCHODU.
Zkrácený úvazek. Pracoviště OD Kaufland. Pracovní doba třísměnná.
Nástup ihned. Mzda 11.200,- Kč hrubého.
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s.., Urbinská 236, Český
Krumlov, p.Havlíčková,tel. : 380 311 148

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

PRACHATICKO

CHROBOLY - DISTRIBUTOR/KA ZÁKAZNICKÝCH NOVIN
Pořadujeme bydliště v uvedené oblasti, minimální věk 15 let a ukonče-
ná povinná školní docházka, čas ve středu (2-4 hodiny).
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s., Iveta Sykalová, Bělohorská
2428 / 203, 169 00 Praha, distribuce@kaufland.cz.
LHENICE - SBĚR TŘEŠNÍ
Brigáda trvá obvykle 3 týdny. Povinná pracovní doba 07. - 16.00 hod.
Možnost stanování a karavany.
Zadavatel Vladimír Michal, Bavorovská, Netolice, tel.: 602 139 908, tom.mi-
chal@razdva.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODAVAČKA/ OBSLUHAČERPACÍ STANICE
Čerpací stanice OMV. práce na pokladně, obsluha zákazníků,
doplňování zboží, úklid.
Zadavatel OMV, Jan Plojhar, tel.:604 913 287, omv.plojhar@seznam.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. Nejlépe pro muže, což
není podmínkou. Výplata jednou týdně.
Zadavatel Marcel Štroncer , tel.: 702 621 072, z.zavicak@seznam.cz.
VČELNÁ - ROZNOS REKLAMNÍHO TISKU
Hledám brigádníka pro roznos reklamního tisku dne 17.6. v části
Včelné. Odměna 250 Kč ihned po roznosu. Vhodné zejména pro
uchazeče s místem bydliště v této lokalitě.
Zadavatel Pytelová Martina, tel.:728 987 085, martpa@volny.cz.



HOLANDSKO

PRACOVNÍČKY S KVETMI V LABORATÓRIU
Jedná sa o precíznu prácu v laboratóriu, kde pracovníčky budú
pripravovať drobné rastlinky na expedíciu. Pracovníčky pracujú v
sede a používajú pinzetu, pomocou ktorej umiestnia rastlinku do
pripravenej nádobky s gelovou hmotou. Znalosť anglického jazyka je
nutná. /Treba vedieť komunikovať/ Na pracovisku už pracujú slovenky.
Na pracovisku máte k dispozícii asistentku supervisora zo Slovenska.
Pracujete pre holandského zamestnávateľa.
PRACOVNÍCI VO VEĽKOSKLADEAV BALIARNI
Alkmaar. Náplňou práce bude balenie tovaru, triedenie, ukladanie
tovaru do regálov, práca s ručným skenerom, kontrola, štítkovanie
tovaru, balenie a príprava tovaru na vyskladnenie podľa objednávok.
Pracovná pozícia je vhodná pre mužov so znalosťou anglického jazyka
(treba sa vedieť dohovoriť) + základná znalosť poľského jazyka.
Vodičský preukaz sk. B výhodou.
POMOCNÉ PRÁCE NAEXPEDÍCIIABALIACEJ LINKE
Woudenberg . Hľadáme flexibilných pracovníkov (mužov), ktorí budú
pracovať v mäsozávode. Náplňou práce budú pomocné práce na
expedícii (nakladanie, vykladanie, chystanie tovaru podľa
objednávok), taktiež pomocné práce na baliacej linke (etiketovanie,
kontrola tovaru, čistenie masa, príprava zabaleného tovaru na
expedíciu) atď. Práca na pásovej linke. V závode sa spracováva
bravčové mäso. Nástup do práce / termíny: ihneď, Jún 2015.
Zadavatel Europersonnel, DOLNÝ ŠIANEC 2, 911 01 TRENČÍN, Tel: 0910
199 868, info@europersonnel.sk, http://www.europersonnel.sk.
PRÁCACHYŽNEJ/CHYŽNÉHO
Pravidelné upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných
priestorov v ubytovacích zariadeniach /najmä hoteloch/ - vykonávanie
dohodnutých činností súvisiace s upratovaním (vysávanie, utieranie
prachu, vynášanie odpadkov, výmena posteľnej bielizne, umývanie
okien a toaliet) - zabezpečovanie čistoty na izbách a v ostatných
priestoroch - dodržiavanie hygienických štandardov - výmena a
dopĺňanie hygienických potrieb - prijímanie a vydávanie posteľnej
bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne. Mzda 1.300Eur netto pri
160 hodinách mesačne.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01 Trenčín,
tel.: +421 (0)32 7440174, zivotopis@universalconsulting.sk , VELKÁ BRITÁNIE

PEČOVATEL/KA
Výpomoc starší osobě. Ubytování zajištěno poskytovatelem pracovní
praxe, strhává se z odměny. Lokalita - okolí města Cheltenham.
Minimální délka kontraktu 12 měsíců. Úroveň Angličtiny - minimálně
mírně pokročilá, řidičský průkaz nutný, věk od 18 let. Nabízená
odměna: 6.50-6,75 GBP / hod. první 3 týdny po dobu zaučení, poté 7,15-
7,80 GBP / hod., přesčasy + 33% navíc.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Národní 58/32, 11000
Praha, tel.: 542 215 116, coolagent@coolagent.cz.
PROGRAM PLACENÉ PRAXE – COOL HOSPITALITY JOBS - léto 2015
Podmínky - věk min.18 let, minimálně mírně pokročilá znalost
angličtiny, předchozí zkušenosti v gastronomie výhodou, ale ne
podmínkou, délka pobytu 2,5-12 měsíců, v průběhu pobytu lze
prodloužit nebo zkrátit, lze umístit i pár nebo 2 kamarády / kamarádky.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Národní 58/32, 11000
Praha, tel.: 542 215 116, coolagent@coolagent.cz.
ŠTUDIJNO - PRACOVNÝ PROGRAM  - gastronómia a hotelierstvo
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. Ubytovanie- zabezpečené
v rodine, študentskej rezidencii alebo privátnom ubytovaní.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Republiky 4, 01001 Žilina, tel.:0903 199 901,
www.mobilecollege.sk.
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA V SKLADE AMAZON.
Jedná sa o jednoduchú prácu balenie a pickovanie spotrebného
tovaru, oblečenia atď. Nástup možný každý týždeň. Zamestnavateľ
PrimeTime agency. Pracovná doba na 3 smeny - 06. - 14.00 hod. Plat:
7.00£ / hod , nadčas 8.05£ / hod. Ubytovanie zabezpečené v meste
Coventry - 60£ na týždeň. Transport do/z práce - 6£. Podmienkou pre
prijatie do programu je znalosť anglického jazyka na základnej úrovni.
Zadavatel SICA AGENCY, s.r.o., Štefánikova 24, 949 01 Nitra, tel.:
00421/948 378 355, info@agenturasica.sk.

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko,
Rakousko, Řecko,
Španělsko, USA,

Velká Británie

23. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

RAKOUSKO

POKOJSKÁ V RAKOUSKÉM PENSIONU PRO LETNÍ SEZÓNU 2015.
Na letní sezonu 2015 hledáme pro pension v Alpách pokojskou se zku-
šenostmi. Primárně se jedná o každodenní úklid pokojů a společných
prostor, praní a mandlování prádla, příprava snídaní a obsluha hostů.
Požadujeme: pracovitost, spolehlivost, smysl pro pořádek a vstříc-
nost. Nabízíme: různorodou práci v příjemném prostředí lázeňského
městečka. Ubytování zajištěno včetně snídaně. Odměna: 25,-EUR/den.
V případě zájmu nám pošlete životopis.
Zadavatel Hadzegova Iva, Schareckstraße 38 A-5640 Bad Gastein,
tel.:+420 607 953 991.
HOTELOVÝ PERSONÁL
Na letnú sezónu 2015 hľadáme uchádzačov so skúsenosťami v hote-
lierstve, prípadne vyučených v odbore a so znalosťou nemeckého jazy-
ka. Obsadzujeme hlavne tieto pozície - kuchár, kuchárka - čašník, čaš-
níčka - chyžná - pomocná 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.
ZadavatelAustriaAgency, s.r.o., tel.: 0949 537 236, austria.agency@gmail.-
com .
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ŘECKO

ŘECKO

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA, POKOJSKÁ, POMOC V KUCHYNI...
Rhodos. Podmínky - věk od 18 let, střední úroveň angličtiny, délka po-
bytu min. 3 měsíce (lze o 1-2 týdny zkrátit), i pro dvojice. Odměna 450
EUR / měsíc pro studenty na 3 měsíce nebo cca 600 EUR pro nestuden-
ty, kteří mohou zůstat od května do září / října, strava a ubytování zdar-
ma.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Národní 58/32, 11000
Praha, tel.: 542 215 116, coolagent@coolagent.cz.

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI, POKOJSKÁ,
VRÁTNÝ.
Placená stáž pro studenty a mládež. Chalkidiki, Kos, Korfu, Kréta,
Rhodos, Samos. Nabízíme: 450-480 eur/měs. + spropitné, ubytování a
stravování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, dobrá znalost
AJ. Nástup: ihned, ukončení: konec září-říjen.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel.:774 074 113, www.swsgroup.cz.

ŠPANĚLSKO

USA

SERVÍRKY V BARU.
Placená stáž pro studenty a mládež. Mallorca, Palma. Nabízíme: plat
400 eur/měs., ubytování a stravování zdarma. Požadujeme: věk 18 -30
let, znalost AJ, příjemné vystupování. Nástup:ihned, ukončení: polovi-
na září.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLAV KUCHYNI.
Placená stáž pro studenty a mládež. Menorca, hotel 4* . Pracovní do-
ba a plat: 400 eur/měsíčně, 40 hod./týdně. Nabízíme: ubytování a stra-
vování zdarma. Požadujeme: věk 18-27 let, znalost AJ a/nebo ŠJ, stu-
denti relevantního oboru. Nástup: ihned, ukončení: září-říjen.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel.:774 074 113, www.swsgroup.cz.

AU PAIR
Letenka zdarma. Ubytování a strava u rodiny zdarma, týdenní kapesné
195 USD týdně, rodina platí letenku tam i zpět, pojištění, příspěvek na
studium 500 USD/ ročně, 4 denní školení v New Yorku po příletu
ZDARMA, osobní kontakt s místní koordinátorkou, délka procesu od re-
gistrace po odlet 1-3 měsíce. Péče o děti (vyzvedávání ze školy, hraní,
krmení...), domácí práce spojené s dětmi (úklid dětského pokoje, vaře-
ní pro děti...), vše max. 45 hodin týdně. Věk 18- 26 let (včetně), střední
znalostAJ, řidičský průkaz, nekuřačka.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudíková, Národní 58/32, 11000
Praha, tel.: 542 215 116, coolagent@coolagent.cz.

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


