
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 fungovalo, když bylo nabídek
brigád poskrovnu a ono to docela funguje i v současnosti, kdy je nabí-
dek brigád především v tuzemsku daleko více než třeba nabídek brigád
v zahraničí, včetně tradičních letních prací v tradičních destinacích...
Ti, kteří navštěvují naše pra coviště osobně ví, že v každé
oblasti námi poskytovaných služeb u nás získají vždy „při-
danou hodnotu” - nejen informujeme, ale samozřejmě i poradíme... Každá
zveřejněná nabídka i v tomto materiálu je strukturována tak, aby Vám po-
skytla víc než jen základní informaci.... a když nevíš? Zeptej se!...

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v Jihočeském kraji

Táborsko,
Českobudějovicko,
Českokrumlovsko,
Jindřichohradecko,

Písecko, Strakonicko

27. týden

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

ČESKOBUDĚJOVICKO

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - ÚKLID POKOJŮ
Jedná se o Relaxační a regenerační centrum - 5* hvězdičkový hotel.
Požadujeme slušné vystupování, dochvilnost a spolehlivost při
určených směnách. Mzda závislá od počtu směn a uklizených pokojů.
Nástup možný ihned.
Zadavatel Kvalita družstvo služeb, Radomír Valert , tel.:387 311 736,
job@kvalita.com.
NOČNÍ ÚKLID VÝROBNÍCH PROSTOR
Hledáme spolehlivé pracovníky na provádění pátečního nočního
úklidu výrobních prostor, výdělek 420 - 580 Kč za směnu . Jedná se o
vysávání sběrných van a podlah průmyslovým vysavačem, strojní
čištění jednokotoučovým strojem, čištění strojů, Mzda v závislosti na
druhu vykonávané práce. Brigáda je na období červenec 2015 - srpen
2015 v čase od 21:00 do 05:30. hod.
Zadavatel Kvalita družstvo služeb, Radomír Valert , tel.:387 311 736,
job@kvalita.com.

TÁBORSKO

BECHYNĚ - UKLÍZEČ/KA
Zkrácený úvazek 37,5 hod. týdně. Pracoviště Laufen Bechyně. Úklid ve
výrobní hale, ruční mytí,zametání, vysávání, upřednostněni budou pra-
covníci, kteří budou schopni ovládat mycí stroj, vyjímečně 1 x měsíčně
práce v neděli. Odměna 8600 Kč.
Zadavatel SaJ a.s., pracoviště Bechyně, Na Libuši 717, Bechyně , Jana
Sikorová, tel.:737 222 158, janasikorova@seznam.cz.
SOBĚSLAV - PRODAVAČ/KA
Zkrácený nebo plný úvazek . Příprava zboží k prodeji, prodej a nabídka
zboží, obsluha pokladny, spolupráce s vedením prodejny. Mzda 10500
Kč, nástup možný ihned.
Zadavatel M.U.S.P., a.s., Maso - uzeniny Zeman, Sídliště Svákov 825,
Soběslav, tel.:739 394 412, myslivec@musp.cz.
TÁBOR - PRODAVAČ / KA
Zkrácený úvazek. Vyučení v jakémkoliv oboru nebo vyšší, praxe min. 1
rok podmínkou, pracovní doba turnusová nebo dle dohody, nástup
možný ihned - dle dohody. Odměna 65 Kč/hod.
Zadavatel Jana Sukdolová - vinotéka v HM Tesco Tábor, Soběslavská 3038,
Tábor, obchod@galeriemoravskychvin.cz.
PLANÁ NAD LUŽNICÍ - UKLÍZEČKA
Úklid kanceláří v rozmezí cca 1000 m/2, možný úklid pátek - neděle, 6
hodin týdně, dohoda o provedení práce. Odměna 2-3000 Kč.
Zadavatel AKNEL Group a.s., provozovna Planá nad Lužnicí, Strkovská 1,
Planá nad Lužnicí, Lenka Jírovská, tel.:736 455 186, jirovska@aknel.cz.
TÁBOR - PLNĚNÍABALENÍ KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ
Pásová výroba, manuální a fyzicky nenáročná práce v čistém prostře-
dí. Práce vhodná pro manuálně zručné uchazeče, směnný provoz.
Zadavatel Swallowfield s.r.o., Věra Vesecká, Vožická 606, Tábor , tel.:725
557 602, vera.vesecka@swallowfield.com.

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKOKRUMLOVSKO

PÍSECKO

ČESKÝ KRUMLOV - PORTÝR DO HOTELU
Požadujeme příjemné a profesionální vystupování, věk od 18 let ,
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, ochotu pracovat v ne-
přetržitém provozu, osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný (možné
absolvovat u nás), uživatelskou znalost práce na PC , základní zna-
lost AJ, řidičský průkaz sk. B .
Zadavatel X11 s.r.o., Vladimír Podobný, Politických vězňů 915/14, 110 00
Praha 1, tel.:777 779 079, www.x-11.cz.
FRYMBURK - RECEPČNÍ
Do **** wellness hotelu hledáme novou kolegyni (kolegu) na pozici re-
cepční. Náplň práce - přijetí a ubytování hostů, služby v průběhu poby-
tu a ukončení pobytu, přijímání a vyřizování objednávek individuální
klientely s obsluhou terminálů, práce s VIP klienty, administrativa.
Zadavatel Wellness Hotel a.s., Brom Pavel, tel.:724 694 841, fo@hotelfrym-
burk.cz .
VYŠŠÍ BROD - ÚKLID / MYTÍ NÁDOBÍ V RESTAURAČNÍM A
UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ
Sezónní zaměstnání, pracovní poměr na dobu určitou, možnost i zkrá-
ceného úvazku, pracovní doba jednosměnná. Odměna 13000Kč.
Zadavatel Pavelec s.r.o., Míru 379, Vyšší Brod, Jana Koniasová, tel.: 775
748 814, info@pavelec.cz.

PÍSEK - ZAHRADNÍK/ICE
Zkrácený pracovní úvazek 30 hod./týdně. Zahradnické práce , sběr
květin k sušení, sběr plodů, ošetřování rostlin za vegetace, výsadba,
příprava rostlin k expedici. Odměna 87 Kč/hod.
Zadavatel Rudolf Tumpach, Ostrovní 379, Písek, tel.:731 651 772.
PÍSEK - LETNÍ BRIGÁDA PRO STUDENTY VE VÝROBĚ
Obsluha strojů a zařízení, práce ve skladu, zakládání dílů do strojů.
Základní mzda od 75 Kč/hod., příplatky za práci přesčas, podnikové
stravování, příspěvek na stravu, pracovní oděv.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Bc. Martina Křivancová, Žižkova třída
182, Písek,  tel.: 733 145 799, http://manpower.jobs.cz.
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ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - ŘIDIČ SPU
Náplň práce - řízení vozidla nad 3,5 t do 12 t, zajištění procesů
spojených s podáním a dodáním stanovených druhů zásilek, vykládka,
nakládka a doprovod poštovních kurzů, plnění dalších úkolů
vyplývajících a přímo souvisejících se sjednaným druhem práce.
pracovněprávní vztah - dohoda o provedení práce (předpokládaný
rozsah 300 hodin/rok) nebo dohoda o pracovní č innosti.
předpokládaný nástup - IHNED.
Zadavatel Česká pošta s.p., Nemanická 16, České Budějovice, tel.:387 010
231, http://cpost.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSTESKA
Nabízím práci hostesky na promo akci na sprchové gely v
hypermarketu Globus v Českých Budějovicích.
Zadavatel DaLee Production, s.r.o., Lenka Meixnerová, tel.:775 070 503,
l.meixnerova@dalee.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODEJ OVOCE
Hledáme šikovné lidi na prodej ovoce v centru 130kč / hodina.
Minimální věk 18 let kvůli hmotné odpovědnosti.
Zadavatel ShopCZ, V. Fencl, Sir-HD@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ŘIDIČ/KADODÁVKY
Poloviční úvazek, rozvoz lahůdek, pondělí - pátek, od 05.00 hod., mzda
cca 6000 Kč, bude při osobním jednání, ŘP"B".
Zadavatel LAPRODA.K., s.r.o. - lahůdky, Husova tř. 498, České Budějovice,
tel.:604 820 669.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DENNÍ DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Doplňování zboží v hypermarketu ve dnech 9.7., 10.7., 16.7., 22.7.,
23.7., 27.7.2015 . Odměna 60/hod, možnost dlouhodobé spolupráce.
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s r.o., Pavla Cihakova, tel.:608822658,
cvcb@bohemia-manscraft.cz.

víte / nevíte

STRAKONICKO

STRAKONICE -  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 12-26 let. Zkrácený
úvazek - 0,5. Sociální práce s dětmi a mladými dospělými, kontaktní prá-
ce, poskytování informací, odborná pomoc, podpora a doprovázení kli-
entů při řešení jejich nepříznivé životní situace...
Zadavatel Občanské sdružení PREVENT z.s., Heydukova 349, Strakonice,
Tomáš Harant, tel.:727 885 787, www.os-prevent.cz

EURES - EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures

JINDŘICHOHRADECKO

TŘEBOŇ - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
Hledáme šikovné brigádníky na doplňování zboží do supermarketu.
Nástup ihned. Pracovní doba: v rámci otevírací doby po-ne 7-20h,
směny dle dohody s vedoucím prodejny. Mzda 75 Kč/hod.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Jana Zemková, Na Sadech  2017 / 13,
České Budějovice, tel.:606 776 400, http://adecco.jobs.cz.



HOLANDSKO

PRÁCA PRE MLADÝCH ĽUDÍ DO MÄSOKOMBINÁTOV
Holandská firma Allround Flexworkers BV hľadá mladých pracovníko-
v/čky do 23rokov na pomocné práce do holandských mäsokombináto-
v. Vhodné aj pre páry alebo skupiny priateľov. Náplň práce - úprava, ba-
lenie, váženie, transport a ostatné práce spojené so spracovaním
mäsa. Zamestnanie na dobu určitú priamo v holandskej firme. Všetky
potrebné doklady vybavuje firma. Bez sprostredkovateľských, admi-
nistratívnych či iných poplatkov. Ubytovanie zaisťuje zamestnávateľ.
Slovenskí koordinátori. Ponúkaný plat podľa Holandských noriem
platných pre zamestnávanie mladých ľudí do 23 rokov, plus ďalšie
príplatky za nadčasy, soboty, dovolenkový plat, bonusy a iné.
Podmienkou je vedieť sa dohovoriť v anglickom jazyku.
Zadavatel Allround Flexworkers BV, Watermanstraat 35 A 7324 AJ
Apeldoorn, Ľubomír Sloboda, tel.:0905 661 262, flexiworker1@gmail.com.

ŠVÝCARSKO

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

ŘECKO

VELKÁ BRITÁNIE

CHYŽNÉ
Hladaju sa 2 chyzne pre pracu v hoteli vo Svajciarsku. Podmienkou je
znalost nemeckeho jazyka a prax. Ubytovanie aj strava su
zabezpecene. Nastup je ihned a je moznost celorocnej prace.
Zadavatel Ing. Julia Jurikova-DOMINO, Nadrazna 643/29, Partizanske, Tel.:
00421904487461, info@agenturadomino.com, www.agenturadomino.com.
OPATROVANIE DIETATA
Sme slovenska rodina zijuca vo svajciarsku a hladame spolahlivu a
zodpovednu zenu,ktora ma rada deti ,vo veku cca 30-40 rokov na
opatrovanie k 2rocnemu chlapcovi 3-4 dni do tyzdna a mala vypomoc v
domacnosti. Ubytovanie a strava mate zabezpecenu u nas. Odměna
500 €.
Kontakt: fabiaare379@gmail.com.

zdarma, 40 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let, znalostAJ, znalost
ŠJ, NJ, FJ, RJ výhodou. Nástup: ihned, délka: 2-6 měsíců.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel.:774 074 113, info@swsgroup.cz, http://swsgroup.cz.

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Pozice - recepční, animátor/ka, číšník/servírka, pomocná síla v
kuchyni, pokojská. Kanárské a Baleárské ostrovy, Costa Bravo,Costa
Dorado. Nabízíme: plat 300-500 eur/měs., ubytování a stravování

PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTYAMLÁDEŽ
Pozice - číšník/servírka, pomocná síla v kuchyni, pokojská. Chalkidiki,
Kos, Korfu, Kréta, Rhodos, Samos. Nabízíme 450 eur/měs. + spropitné,
ubytování a stravování. 48 hodin/týdně. Požadujeme: věk 18-28 let,
dobrá znalostAJ. Nástup: ihned, ukončení: konec září-říjen.
Zadavatel SWS Group, s.r.o., Alexandra Vorobyová, Vokovická 685/14,
16000 Praha, tel.:774 074 113, info@swsgroup.cz, http://swsgroup.cz.
CHYŽNÁ, ČAŠNÍČKA, ČAŠNÍK
Grécko a grécke ostrovy - Kréta, Rhodos, Samos, Chalkidiki. Plat: 1150
EUR brutto/mesiac - (650 - 800 EUR netto/mesiac). Ponuka vhodná aj
pre jednotlivcov aj pre páry. Čašník/čka – bez predchádzajúcich
skúseností - príprava bufetových stolov, Príprava stolov, nastieranie.
Servírovanie jedál, nápojov. Debarasovanie. Upratovanie stolov.
Umývanie pohárov. Chyžná - starostlivosť o poriadok a čistotu
hotelových izieb, prípadne ďalších priestorov pre hotelových hostí.
Jazykové znalosti:Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel ALEKO agency, Masarykova 22, Prešov, Anna Nemešová, tel.. :
0907 515265, praca@praca-info.sk.

GASTRONÓMIA- HOTELYAREŠTAURÁCIE
Na minimálne 6 mesiacov s hovorovou angličtinou a praxou, Aktuálne
hľadáme kuchárov, čašníkov - čky, recepčné, pokojské, nočných
vrátnikov, kitchen porterov pomocníkov do kuchýň, general
assistentov, plat minimálne od 6,50 Libry na hod brutto a viac, plus
tipsy, plus bonusy, na pracovné zmluvy, odvody odvádza
zamestnávateľ, strava počas smeny zdarma, niekedy aj mimo smeny,
lacné ubytovanie zabezpečené cca 20 - 40 Libier týždenne.
SKLADY S OBLEČENÍM
Wakefield. Umiestnime záujemcov mužov ženy páry s hovorovou
angličtinou do skladov s oblečením TK Maxx vo Wakefielde, platové
podmienky 7, 25 Libry na hodinu brutto, po odpracovaných 12
týždnoch 8, 12 Libry na hodinu brutto. Pracujú sa iba denné osmičky.
Možné pracovať nadčasy. Ubytovanie zabezpečené. Nástupy čo
najskôr.
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.

SKLADNÍCI DO TEXTILNÉHO SKLADU
Newcastle. Jedná sa o nenáročnú prácu v modernom textilnom sklade
s módnym tovarom svetovej značky. Práca je vhodná pre ženy aj
mužov. Práca spočíva v príprave tovaru - balenie, etiketovanie, práca s
ručným skenerom, vyskladnenie tovaru podľa objednávok. Asistencia
s vybavením ubytovania a dopravy do Anglicka (pomoc so zakúpením
letenky) - ubytovanie zabezpečené – 65 GBP týždenne vrátane energií.
Na mieste je slovenský hovoriaca kontaktná osoba
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01 Trenčín,
tel.: +421 (0)32 7440174, zivotopis@universalconsulting.sk ,
www.universalconsulting.sk.
PRÁCAVO FABRIKE S OVOCÍMAZELENINOU.
Pracovník vo fabrike s ovocím a zeleninou - Severné Írsko. Pracuje sa v
potravinárskom priemysle, kde sa spracováva ovocie a zelenina, čistí,
ukladá sa do debničiek a pripravuje na expedíciu. Bez jazykových
znalostí. Nástup možný ihned. Ponúkaný plat (brutto): 6,50GBP/hod,
min.40 hod týždenne.
RECEPČNÁ, ČAŠNÍČKA/CHYŽNÁ, NIGHT PORTER, KUCHÁR
Ponuky sú vhodné pre uchádzačov, ktorí ovládajú anglický jazyk na
komunikatívnej úrovni, sú vyučení v odbore kuchár - čašník alebo majú
záujem o pomocné práce v hoteloch a reštauráciách. Umiestnime
mužov, ženy, dostávame ponuky aj pre páry. Minimálny zárobok je od
6,50 GBP/ hod. Väčšinou sa pracuje 40 hod týždenne, ale v prípade
potreby sa pracuje aj viac ako 8 hod denne. Ubytovanie, strava:
poskytne zamestnávateľ, je potrebné počítať s jednoduchým
ubytovaním. Niektorí zamestnávatelia zrážajú za ubytovanie a stravu
poplatok 20-40 GBP týždenne. Umiestňuje sa od päťhviezdičkových
hotelov až po rodinné Bed and Breakfast zariadenia, ako vo
vidieckych, tak aj v mestských oblastiach.
Zadavatel ALEKO agency, Masarykova 22, Prešov, Anna Nemešová, tel.. :
0907 515265, praca@praca-info.sk.

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko,
Německo, Rakousko,

Řecko, Španělsko,
Švýcarsko,

Velká Británie

27. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ

NĚMECKO

BALENIE VIZUÁLNA KONTROLA
Ubytovanie a doprava je zabezpečená. Mzda dohodou.
Zadavatel Renewal Agency,  29.Augusta 4, Bardejov, Mgr. František Billy,
tel.:0949231273, info@renewalagency.sk, www.renewalagency.cz.
OPATROVATEĽ/ KA STARŠÍCH ĽUDÍ
Práca v jednej z popredných spoločností špecializujúcich sa na
sprostredkovanie práce pre opatrovateľov a opatrovateľky do
Nemecka už od roku 2004. Práca je vykonávaná priamo v domácnosti
klienta, kde máte zabezpečené bezplatné ubytovanie aj stravu. 1 až 3
mesačné turnusy. Požiadavky - komunikatívna znalosť nemeckého ja-
zyka, predchádzajúce skúsenosti s opatrovaním.
Zadavatel SunSet Blvd. s.r.o., VIENNA GATE, Kopčianska 8-10, 851 01
Bratislava, tel.:+4212 6829 9999, www.sunset24.eu.
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RAKOUSKO

PRÁCA NA LETNÚ SEZÓNU V OBLASTI HOTELIERSTVA
Pozície - kuchár/ka - čašník/čka - chyžná - pomocná sila - recepčná - ma-
sér/ka. Pracuje sa 8-9 hodín denne, 6 dní v týždni. Ubytovanie a strava
zdarma. Podmienkou je znalosť NJ a prax na danej pozícii.
Zadavatel Dokner Agency, tel.:0944242881, dokner-agency@centrum.sk,
www.dokner.sk.
HOTELOVÝ PERSONÁL
Na letnú sezónu 2015 hľadáme uchádzačov so skúsenosťami v hote-
lierstve, prípadne vyučených v odbore a so znalosťou nemeckého jazy-
ka. Pozície - kuchár, kuchárka · čašník, čašníčka · chyžná · pomocná si-
la v kuchyni · barman, barmanka · údržbár v hoteli. Platové ohodnote-
nie sa pohybuje od 1100,-€ do 1800,-€ netto mesačne, bezplatné ubyto-
vanie a strava.
Zadavatel Austria Agency, s.r.o., L. Novomeského 1752/9,97901 Rimavská
Sobota, tel.:+421 949 537 236, austria.agency@gmail.com, www.austria-
job.sk.

EURES - EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures


