
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,
Jindřichohradecko,

Prachaticko,

24. týden

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

víte / nevíte

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ, PRODEJ SORTIMENTU,
PORADENSTVÍ V ODDĚLENÍ ZAHRADA
Nutná orientace v sortimentu zahrada, květiny nebo zahradní technika.
Doba trvání: cca 2 měsíce. Pracovní doba dle dohody v rámci otevírací
doby (po-ne). Mzda: 74,-Kč/hod. Věk nad 18 let.
ZadavatelAdecco spol. s r.o., Jana Zemková, Na Sadech 2017 / 13, České
Budějovice, tel.: 606 776 400, http://adecco.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
Zavedený 4* hotel v centru Českých Budějovic hledá do své restaurace
vhodné uchazeče na pozici čišník / servírka. Požadujeme - praxi v obo
ru - komunikativnost - samostatnost - flexibilitu.
ZadavatelATS INVEST s.r.o., Jan Beneš, restaurace@nasefarma.cz.
Zadavatel X11 s.r.o., PERSONÁLNÍ CENTRUM, Politických vězňů 915/14,
Praha, Vladimír Podobný, tel.: 724 671 514, info@x-11.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - VÝROBAKNEDLÍKŮ
Přijmu pracovníky na výrobu knedlíků v Českých Budějovicích.
Nástup co nejdříve.
Zadavatel František Frantál, Jeremiášova 25, České Budějovice, tel.: 387
424 176, Frantal.knedliky@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - STÁNKOVÝ PRODEJ
Hledáme mladé prodavače ke stánku s občerstvením. Jedná se
především o víkendové akce od června /letní slavnosti, festivaly, atd./.
Plat 80-100 Kč/hod. jednou týdně. Požadujeme spolehlivost,ŘP B a
nekuřák výhodou. Dopravu na akce zajistíme.
Zadavatel Daniel Průša, tel.: 775 692 186, helena.cb@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ROZNOS REKLAMNÍHO TISKU
Hledám brigádníka pro roznos letáků v obci Včelné a Rožnov. Roznos
probíhá jednou týdně - středa. Mzda cca 1500 Kč. Požaduji
spolehlivost a pečlivost.
Zadavatel Pytelová Martina, tel.: 728 987 085, martpa@volny.cz.

TÁBORSKO

MALŠICE - UČITEL/KAMŠ
Zkrácený úvazek. Požadavky - vzdělání pro předškolní vzdělávání, pra-
covní úvazek 20 hod. přímé vyučovací povinnosti (65%). Mzda 13.130 -
14.675 Kč.
Zadavatel Základní škola a Mateřská škola Malšice, 232, Pavel Klíma, tel.:
606 794 978 , zsmalsice@seznam.cz .
TÁBOR - PRACOVNÍK/NICE KLIENTSKÉHO MÍSTA
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB nabízí volné pracovní mís-
to na pracovní pozici pracovník/nice klientského místa. Jedná se o prá-
ci na zkrácený nebo plný úvazek. Nabízená mzda 18000 - 30000 Kč.
Zadavatel ČSOB Pojišťovna, a. s., pobočka Tábor, 9. května 1282, Tábor,
Libuše Svobodová, tel.: 732 524 224 , libuse.svobodova@obchod.csobpo-
j.cz.
PLANÁ NAD LUŽNICÍ - VÝPOMOC VE SKLADU
Zkrácený úvazek. Volné pracovní místo - výpomoc ve skladu, lehká ma-
nuální práce. Nabízená mzda 11000 Kč. Na DPP vhodné i jako BRIGÁDA
pro studenty, pro absolventy - manuální práce vhodná spíš pro muže,
pracovní doba 7.-15.30 hod. - pracovní dobu lze upravit.
Zadavatel ALVARAK GROUP a.s., Kanadská 775, Planá nad Lužnicí, Jana
Žižlavská, tel.: 777 750 425, jzizlavska@alvarak.cz .
TÁBOR - VYSKLADŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Pro našeho významného klienta hledáme spolehlivé, šikovné a fyzicky
zdatné brigádníky na vyskladňování zboží v Táboře. Brigáda probíhá
2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek od 8.00 do cca 10.00 hodin.
Požadujeme spolehlivost a zdravotní průkaz platný v potravinářství.
Nástup: ihned. Sazba 80Kč/hod.
Zadavatel NFP International s.r.o., Monika Loudová, tel.: 736 489 338, moni-
ka.loudova@nfp.cz.
TÁBOR - DOPLŇOVAČ/MANIPULANT ZBOŽÍ V HOBBYMARKETU
Hledáme fyzicky zdatné muže nad 18 let. Pracovní náplň - pomocné prá-
ce v oddělení stavebnin a zahrady - manipulace s paletami - doplňování
zboží - pracovní doba každý všední den 8 – 16 hod. DpČ, 80 Kč/hod .
Zadavatel INDEXNOSLUŠ s.r.o.,Tř. 9. května 678, Tábor, tel.: 739 249 905,
tabor@indexnoslus.cz.
TÁBOR - BRIGÁDNÍCI NA POKLADNÍ ZÓNU, DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ A
OBSLUŽNÉ PULTY
Požadujeme - komunikativní příjemné vystupování a vzhled, zkuše-
nosti s prací na pokladně, vysoké pracovní nasazení, čistý trestní
rejstřík, časovou flexibilitu, potravinářský průkaz.
Zadavatel Tesco Stores ČR a.s., Soběslavská 3038, Tábor,Aneta Ducká, htt-
p://tesco-stores.jobs.cz.
TÁBOR - PRODAVAČ/KADO STÁNKŮ
Brigáda. Dohoda o provedení práce, nástup možný ihned, práce i v so-
botu i neděli.
TÁBOR - POMOCNÁ SÍLADO KUCHYNĚ
Zkrácený úvazek - nástup možný ihned, práce i v So a Ne, pracovní úva-
zek 6 hod./ den. Odměna 6300 Kč.
Zadavatel Aleš Prepsl - Zoologická zahrada Tábor - Větrovy 10, Tábor,
Aneta Bubníková, tel. : 777 020 117 , anetabubnikova@seznam.cz

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKOKRUMLOVSKO

JINDŘICHOHRADECKO

VĚTŘNÍ - PRODAVAČ ZMRZLINY
Zkrácený úvazek. Dohoda o provedení práce, pracovní doba jedno-
směnná. Nástup 1.7.2015. Mzda 60,- Kč/hod. hrubého.
Zadavatel Roman Sadloň - Restaurace Wágner, Šumavská 72, Větřní ,
tel.: 724 755 469
LIPNO NAD VLTAVOU - SERVÍRKA
Na měsíce červenec - srpen přijmeme servírku na restaurace na Lipně.
Pracovní doba krátký/dlouhý týden či dle domluvy. Požadujeme ale-
spoň částečnou znalostANJ nebo NJ. Ubytování v době směny zajiště-
no. Práce na DPP. Mzda 10 000 Kč/čistého/15 dní + spropitné.
Zadavatel INSAP, Frnková, tel.:774 410 222, sofe@email.cz.

KUNŽAK - ZVŮLE
Přijmeme brigádnici na měsíc červen do hospody u Šutru (Zvůle),ná-
stup ihned,ubytování zdarma.
Zadavatel A.Nerad, tel.:602874101, avane@tiscali.cz.
DAČICE - LEKTOR/KA AJ
Prokazatelná znalost anglického jazyka na vysoké úrovni - - vysoko-
školské vzdělání nejlépe pedagogického zaměření (vhodné i pro stu-
denty) nebo učitelský certifikát TEFL apod.
Zadavatel Caledonian School, Dušan Laščiak, U půjčovny 952/2, 11000
Praha – Nové Město, tel.:257 313 650, info@caledonianschool.com.
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PRACHATICKO

PRACHATICE - BALIČ/BALIČKA
Balení a manipulace s výrobky, práce u výrobní linky. Brigáda červe-
nec - srpen ( možno až září) - mzda 75,-Kč/hod. - příspěvek na stravová-
ní - práce vhodná pro muže i ženy - věk nad 18 let.
ZadavatelAdecco spol. s r.o., Jana Zemková, Na Sadech 2017 / 13, České
Budějovice, tel.: 606 776 400, http://adecco.jobs.cz.
STOŽEC - ČESKÉ ŽLEBY - Letní sezóna na Šumavském penzionu
Hledáme brigádnici od poloviny června do poloviny září) do penzionu
na Šumavě. Náplň práce: úklid pokojů, pomocné práce v kuchyni a v ob-
čerstvení. Ubytování a strava zajištěna. Plat: 70,-Kč/hod.
Zadavatel Pavel Matějovský, Veronika Matějovská, tel.:603 984 504, ma-
tejovskaw@seznam.cz.
STOŽEC - VÝPOMOC V PENZIONU
Náplň práce: pomocné práce v kuchyni, přes den po zapracování pří-
prava jednoduchých jídel pro hosty občerstvení.
Penzion Černý Kříž, Černý Kříž 43, Stožec, cerny.kriz@centrum.cz.

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Náplň práce - montáž výrobků (menší komponenty), automobilový
průmysl. Nabízíme základní mzda 85Kč/hod. - příplatky za odpolední
směnu 8Kč/hod. - příplatky za noční směnu 22Kč/hod. - příplatek za
víkend 50% -výkonnostní odměny - stravenky v hodnotě 40Kč
/odpracovaný den. Dohoda o pracovní činnosti.
ZadavatelAdecco spol. s r.o., Jana Zemková, Na Sadech 2017 / 13, České
Budějovice, tel.: 606 776 400, http://adecco.jobs.cz.



HOLANDSKO

CHYŽNÉ DO HOTELOV V AMSTERDAME A V OKOLÍ
Nutná základná komunikácia v anglickom jazyku. Ubytovanie zabez-
pečené. Nástupy ihneď. Práca zahŕňa - udržiavanie čistoty v pridele-
nom priestore alebo objekte - prezliekanie posteľného prádla - vysáva-
nie nečistôt z kobercov, rohožiek a iných povrchov - umývanie a lešte-
nie okien, zrkadiel a iných sklenených plôch - čistenie a dezinfekcia so-
ciálnych a iných sanitárnych zariadení - vysýpanie a odnášanie nečis-
tôt do smetných košov - vykonávanie ostatných bežných činností tý-
kajúcich sa upratovania. Ponúkaný plat (brutto): od 1300 EUR/mesiac
po odpracovaní 160 hodín. Ubytovanie - zabezpečené zamestnáva-
teľom v rodinných domoch - zvyčajne bývajú 2 ľudia na izbe. V dome je
základné vybavenie: kuchyňa, , práčka, kupeľňa, TV, Wifi...
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01 Trenčín,
tel.: +421 (0)32 7440174, zivotopis@universalconsulting.sk , www.univer-
salconsulting.sk.
SKLADNÍCI - ODJEZD IHNED
Práce ve skladech - balení zboží, třídění, práce u linky, příprava objed-
návek 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. U uchazečů do 22 let postačuje
základní znalost angličtiny nebo němčiny. Nabízený plat (hrubého):
6.00 - 10.00 EUR/hodina podle věkového rozhraní, podle zařazení.
Zadavatel OTTO Czech s.r.o., Palachovo nám. 620/1, Olomouc, Lucie
Vázlerová, tel.: 603 488 041,603 488 040, profese@ottoworkforce.cz,
http://www.ottoworkforce.eu

VELKÁ BRITÁNIE

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. Program má dve varianty :
- Kurz anglického jazyka (v intenzite 20,30 alebo 40 lekcií/týždeň) na za-
čiatku (min. 1 týždeň) a následné garantované pracovné umiestnenie v
oblasti gastronómie/hotelierstva. - Súčasne štúdium anglického jazy-
ka (5 lekcií/týždeň) spojené s prácou v oblasti gastronómie/hotelier-
stva 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 rezidencii alebo privát-
nom ubytovaní
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Republiky 4, 01001 Žilina, tel.:0903 199 901,
www.mobilecollege.sk.
PRACOVNÍCI V HOTELOCH
Práca v hoteloch a to napr. na recepcii, v reštaurácii, v bare, v kuchyni,
odnos batožín, houskeeping. Ponúkaný plat: od 1200 do 1500 GBP net-
to Informácie o plate - min.garantovaná mzda 6,90 GPB, resp 7,90 GBP
na hodinu. Pracovný čas je približne 40 hodín týždenne s jedným, ale-
bo dvomi dňami pracovného voľna. Zamestnávatelia si vyhradzujú prá-
vo znížiť, alebo zvýšiť počet pracovných hodín týždenne podľa ich po-
trieb. Ak však pracujete nadčasy, zamestnávateľ Vám nadčasy prepla-
tí, alebo Vám ponúkne náhradné voľno. Tento program teraz umožňuje
aj umiestnenie v jednej lokalite PÁRY alebo 2 kamarátky/ kamarátov
cestujúcich spolu. Termín nástupu: počas celého roka. Dĺžka progra-
mu - min 3-6 mesiacov.
BALENIE OBLEČENIA – Marks & Spencer
Vek od 18 rokov - anglický jazyk na základnej úrovni - overuje sa telefo-
nickým rozhovorom - dĺžka pobytu je min. 6 až 12 mesiacov - nástupná
mzda: denná 6,13 GBP/hodina, nočná: 6,63 GBP/hodina - miesto výko-
nu - Warrington - ubytovanie zabezpečené (65 GBP na týždeň). Termín
nástupu každý týždeň. Ponuka je vhodná aj pre dvojice. Doprava do za-
mestnania zabezpečená alebo individuálne. Pracuje sa na 12-hodinové
smeny systémom 4 dni práca + 4 dni voľno alebo 5 dní po 8 hodín
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718, Bratislava, tel.:0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cent-
rumprace.eu.

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko, Irsko
Německo, Rakousko,

Řecko, Španělsko,
Velká Británie

24. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

NĚMECKO

IRSKO

AU-PAIR - MNICHOV
Německá rodina žijící v Mnichově hledá milou, spolehlivou au-pair
do 24 let.  Rodina má 3 děti (14 let, 10 let a 7 let). Au-pair bude mít k
dispozici samostatný pokoj s koupelnou.  Kapesné od € 260/měsíc +
ubytování + strava + pojištění + průkazka MHD + intenzivní jazykový
kurz + další výhody. Možná návštěva u rodiny před tím, než au-pair
nastoupí (jízdenka hrazena rodinou). Nástup ZÁŘÍ 2015 - na 1 rok.
Zadavatel MELANIE Person s.r.o., Soňa Klajblová, Na Dlouhém Lánu
459/59, 16000 Praha 6, tel.: 257 530 118, melanie@melanie.cz.
VÝROBA DŽEMOV
Firma pôsobiaca dlhoročne v Nemecku zháňa pracovníkov do potra-
vinárskej výroby. .Ubytovanie doprava zabezpečená.Jazyk výhoda.
BALENIE VIZUÁLNA KONTROLA
Balenie a cvizuálna kontrola. Ubytovanie a doprava je zabezpečená.
Zadavatel Renewal Agency, 29.Augusta 4, 085 01 Bardejov, tel.: 00421 /
054/ 472 53 60, info@renewalagency.sk, www.renewalagency.cz.
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Dátum nástupu priebežne.Platové podmienky: 1300EUR /mesiac v
čistom+každý odpracovaný deň vreckové 8EUR cash. Práca na 2
zmeny ranná a poobedná , možnosť nadčasov. Ubytovanie zabezpe-
čené, nehradené cena 200 EUR/mesiac Náplň práce - skladanie seda-
čiek a naťahovanie poťahov .Požiadavky znalosť nemeckého jazyka
,práca vhodná len pre mužov, flexibilita, samostatnosť , spoľahlivos-
ť, zodpovednosť a aktívny prístup k práci.
Zadavatel J&C consulting s.r.o., Partizánska 2900/90, 058 01 Poprad,
+421948 490 951, info@jcrs.eu.

PRÁCAV POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE
Konkrétne ide o výrobu sendvičov, bagiet, tortíl, toastov a toastových
sendvičov, croissantových sendvičov atď. Pracuje sa v továrenskom –
potravinárskom prostredí ktoré je pomerne chladné. Pracuje sa cca 40
- 48 hodín týždenne. Pracovať sa začína o 7.00 hod. a končí sa podľa po-
treby. Pracuje sa zväčša 8 hod a viac. Anglický jazyk je výhodou, nie je
však podmienkou, pokiaľ budete rozumieť slovanským jazykom kole-
gov.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, 82718, Bratislava, tel.:0904 305 555, info@centrumprace.eu, www.cent-
rumprace.eu.

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

ŠPANĚLSKO

RAKOUSKO

ŘECKO

RECEPČNÍ, ANIMÁTOR/KA, ČÍŠNÍK/SERVÍRKA, POMOCNÁ SÍLA V
KUCHYNI, POKOJSKÁ
Placená stáž pro studenty a mládež. Kanárské a Baleárské ostrovy,
Costa Bravo,Costa Dorado,Costa del Sol. Nabízíme: plat 300-500 eu-
r/měs., ubytování a stravování zdarma, 40 hodin/týdně. Požadujeme:
věk 18-28 let, znalost AJ, znalost ŠJ, NJ, FJ, RJ výhodou.Nástup: ihne-
d, délka: 3-6 měsíců.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel.:774 074 113, www.swsgroup.cz.

PRACA - HOTEL, SKLAD, FARMA a ine na leto
Farma polnohospodarstvo, zvierata,zbery,zahradnictvo lesnictvo a
ine. Stavebnictvo - murar, tesar ,obkladac ,pomocnik a ine. Hotel +
gastro-kuchar barman chyzna ,umyvac a ine. Vyroba + sklady-
operator ,monter, skladnik,balic. Plat od 1300-2000€ podla profesie.
Zadavatel Tredonex s.r.o. ,nám. SNP 12, 960 01 Zvolen, www.pracaeuropa-
.sk.

CHYŽNÁ, ČAŠNÍČKA, ČAŠNÍK
Čašník/čka – bez predchádzajúcich skúseností - príprava bufetových
stolov, Príprava stolov, nastieranie. Servírovanie jedál, nápojov.
Debarasovanie. Upratovanie stolov. Umývanie pohárov. Chyžná - sta-
rostlivosť o poriadok a čistotu hotelových izieb, prípadne ďalších
priestorov pre hotelových hostí. Ubytovanie zdarma počas celého po-
bytu priamo v hoteli alebo v jeho blízkosti. Strava - podľa ponuky uve-
denej v kontrakte - väčšinou zdarma. Plat: 1150 EUR brutto/mesiac -
(650 - 800 EUR netto/mesiac).
Zadavatel ALEKO agency, Masarykova 22, Prešov, Nemešová Anna, tel. :
0907 515265, praca@praca-info.sk .

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures


