
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...
Ti, kteří navštěvují naše pracoviště osobně ví, že v každé oblasti námi po-
skytovaných služeb u nás získají vždy „přidanou hodnotu” - nejen informuje-
me, ale samozřejmě i poradíme... Každá níže uvedená nabídka i v tomto ma-
teriálu je strukturována tak, aby Vám poskytla víc než jen základní informa-
ci.... a když nevíš? Zeptej se!...

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v Jihočeském kraji
Táborsko,

Českobudějovicko,
Českokrumlovsko,
Jindřichohradecko,

Písecko, Prachaticko,
Strakonicko

31. týden

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

TÁBORSKO

ŘÍPEC - POMOCNÁ SÍLADO KUCHYNĚ
Možno na pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce, zkráce-
ný nebo plný pracovní úvazek - dle dohody. Příprava zeleniny, salátů,
přílohy, úklid, práce o víkendech. Odměna 60-80 Kč/hod.
Zadavatel Czech Nordinvest a.s., provoz Hotel Sloup Řípec, Milan Máder,
tel.:602 642 777, hotelsloup@seznam.cz.
MEZNO-MITROVICE - BARISTA/KAMCCAFÉ
Příprava kávy a dezertů spojená s obsluhou zákazníků - možnost práce
o víkendu i v týdnu. Odměna od 63 Kč/hod.
MEZNO-MITROVICE -ZAMĚSTNANEC RESTAURAČNÍHO PROVOZU
Příprava produktů, kompletace objednávek - obsluha zákazníků a ak-
tivní podpora nabídky zákazníkům - starost o úklid prostor pro zákazní-
ky. Odměna od 63 Kč/hod.
Zadavatel McDonald's ČR, spol. s r.o., Mezno-Mitrovice 49, Martin Lapeš
tel:774851012, www.mcdonalds.cz.
TÁBOR - ZAMĚSTNANEC NAPROVOZ RESTAURACE
Práce zahrnuje všeobecný přehled od přípravy produktů až po obslu-
hu zákazníka. Odměna 63-65 Kč/hod.
Zadavatel McDonald's ČR, spol. s r.o., Soběslavská 2929, Tábor, Jan Baňár,
tel:724582929, www.mcdonalds.cz

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKOKRUMLOVSKO

LIPNO NAD VLTAVOU - ÚKLID APARTMÁNŮ.
Úklid apartmánů - Marina. Sobota 1. 8. 2015, směna 9.00 – 15.00 hod.,
odjezd z ČB v 8.30 hod. Odměna 65 Kč/hod. DPČ.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice, tel.:
777 587 005, ceskebudejovice@indexnoslus.cz,
BOLETICE - ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK
Zkrácený úvazek  30 hod./týden. Pracovní poměr na dobu určitou do
31. 7. 2016. Mzda od 6900 do 9000 Kč hrubého.
Zadavatel STAEG Facility, spol. s r. o. Boletice, Pavla Donaczi, tel.:777 731
526, donaczi@staegfacility.cz.
ČESKÝ KRUMLOV - POMOCNÁ SÍLADO KUCHYNĚ
Zkrácený úvazek, pracovní doba turnusová, hrubá mzda 80 Kč/hod.
Zadavatel NVT Hotels & Resorts s.r.o. - Hotel Gold, Linecká 55, Český
Krumlov, tel.:777 261 787
ČESKÝ KRUMLOV - KUCHAŘ/KA, ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Zkrácený úvazek, pracovní doba turnusová. Nástup ihned. Mzda 70
Kč/hod. hrubého .
Zadavatel A - VYŠEHRAD 243 s.r.o., Serhyi Harkovenko, Vyšehrad 243,
Český Krumlov, tel.:380 711 480.
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ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLIDAMANDLOVÁNÍ PRÁDLAV PENSIONU
5x v týdnu, ob víkend, 08.00 - 12.00 hod. Požadujeme spolehlivost,
pracovitost, zdravotní průkaz, starší 18ti let, potvrzení o studiu.
Zadavatel Marie Jáchymová, Mánesova 23/1, České Budějovice, tel.: 607
938 328, miltom@hotmail.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - NAKLÁDKA/VYKLÁDKAKAMIONU
Pro fyzicky zdatné muže od 18 let - nakládka /vykládka zásilek z/do
kamionu. Pomocné práce ve skladu. Odpolední směna od 14.00 do cca
18.00 hod. Odměna 60 Kč/hod.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice, tel.:
777 587 005, ceskebudejovice@indexnoslus.cz,
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÍK NASTAVBĚ
Pomocník na stavbě - tesařské, pokrývačské, klempířské a zednické
práce.
Zadavatel MH Stavitelství, s.r.o., Jan Bartoš, Chlum 37, Křemže, tel.: 777
298 915, drevostavby.bartos@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID
Přijmeme ženy na odpolední úklid. Místo výkonu ISŠ Nerudova.
Zadavatel Prompt 2 Servis v.o.s., Renata Papáčková, Školní 4, České
Budějovice, tel.:727 985 851, rpapackovaprompt@seznam.cz.
BOROVANY - PRODAVAČ/KA- POKLADNÍ - POMOCNÁ SÍLA
DPP do 31.12.2015 s možností prodloužení, hrubá mzda 60 Kč/hod.,
Zadavatel Flosman a.s. Borovany, Žižkovo nám. 57, Borovany, tel.:739 525
808, borovany@flosman.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DORUČOVATEL BALÍKOVÝ
Příprava balíkových zásilek na doručení, doručování zásilek, svozy
zásilek od podavatelů, výběry schránek.... s využitím služebního
vozidla - Č.Budějovice a okolí, vyúčtování zásilek. Odměna: 87 Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., České Budějovice, paní Kovářová, tel.:387 010
240, http://cpost.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KOORDINÁTORKAVÝUKYAPŘEKLADŮ
Komunikace a jednání s klienty, lektory a překladateli - e-mailová
korespondence - práce na PC - administrace výukové agendy -
koordinace kurzů a překladů - tvoření rozvrhů - komunikace s
ostatními pobočkami. Odměna 70-80 Kč/hod. 20 hod týdně.
Zadavatel Jipka Budějovice, Karla IV. 93/3, České Budějovice, tel.: 383 134
252, budejovice@jipka.cz, www.jipka.cz.
LITVÍNOVICE - VRÁTNÝ/Á
Zkrácený nebo plný úvazek, denní a noční směny - obsluha EPS,
závory apod. Odměna 10000 Kč.
Zadavatel Čistící stroje s.r.o., Litvínovice 319, p. Král, tel.:775 887 820,
kral@karchercs.cz.

JINDŘICHOHRADECKO

LOMNICE NAD LUŽNICÍ - PRODAVAČ/KA - POKLADNÍ
Zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodinový, dvousměnný provoz, pra-
covní poměr na dobu určitou. Odměna 8.400-11.250 Kč.
Zadavatel FLOSMAN a.s., nám. 5. května 120, Lomnice nad Lužnicí, p.
Melmerová, tel.:724 346 201, lomnice@flosman.cz.

- 15. ročník

PÍSECKO

PÍSEK - ZAMĚSTNANEC RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ
Příprava jídla, obsluha zákazníků a to i v naší kavárně McCafe. Možnost
práce o víkendu, ale i v týdnu, kde si můžete vybrat pracovní dobu.
Odměna od 63 Kč/hod.
Zadavatel McDonald's ČR, spol. s r.o., Hradišťská 2645, Písek, Jana
Semerádová, tel:723564260, www.mcdonalds.cz

PRACHATICE - ČÍŠNICE / SERVÍRKA HOTEL NA ŠUMAVĚ
Nabídka práce pro 2 studentky VŠ na trojhvězdičkovém hotelu na mě-
síc srpen - září. Ubytování a strava na hotelu zdarma. Praxe vítána.
Nástup možný ihned.
Zadavatel Stavoget, Ing. Peter Lukšo, tel.: 737 814 418, luksop@stonli-
ne.sk.
ŽELNAVA- SLUNEČNÁ - VÝPOMOC NASVATBĚ - OBSLUHA
Sháním výpomoc na svatbě 7.8.2015 - jde o sklízení ze stolu, mytí nádo-
bí, doplňování nápojů, jídel - jde o raut. Výpomoc cca od 12 hod. do 24
hod. Jde o lokalitu blízko Volar, sháním optimálně 2 lidi.
Zadavatel Barbora Novotná, tel.:777 903 894, barunkanov@seznam.cz.
VIMPERK - HOSTESKAPRO ČERPACÍ STANICE
Náplň práce - registrace do věrnostního programu, poradenství zákaz-
níkům, komunikace se zákazníky. Pracovní doba po- st 07. - 15.30 hod.,
čt - pá 10. - 18.00 hod. Termín akce 3.- 7.8.2015.
Zadavatel Ondřej Novotný - Agentura GATE, Hrdlořezská 30/51, Praha –
Hrdlořezy, tel.:241 400 044, agenturagate@agenturagate.cz, www.agentu-
ragate.cz.
STOŽEC - VÝPOMOC V PENZIONU
Hledáme studenty/tky na výpomoc v penzionu. Úklid, pomocné práce v
kuchyni při přípravě snídaní a večeří pro ubytované hosty, příprava jed-
noduchých jídel pro hosty, občerstvení. Nástup od 8.8.2015.
Zadavatel Penzion Černý Kříž, Radim Kollar, Černý Kříž 43, Stožec, tel.:723
314 134, cerny.kriz@centrum.cz.
VODŇANY - POMOCNÝ DĚLNÍK V ZEMĚDĚLSTVÍ - sběr jablek
Manuální zručnost, ubytování zajištěno. Odměna 10. - 12.000 Kč.
Zadavatel MANHO CZ s.r.o., Písecká 35, Vodňany, Ing. Vasyl Manzyuk,
tel.:602 158 479.

PRACHATICKO

STRAKONICKO

RADOMYŠL - SKLADNÍK, PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA
PRODEJNĚ
Znalost zemědělské techniky a náhradních dílů do zemědělských stro-
jů, znalost práce na PC, ŘP"B". Příjem, výdej, kontrola a zakládání zbo-
ží. Obsluha zákazníků a prodej zboží na prodejně. Montáž, kompletace
a balení dílů. Odměna 10.000 Kč.
Zadavatel Prillinger, spol. s r.o. Radomyšl, Eva Moulíková, tel.: 739 231 434,
eva.moulikova@prillinger.cz.



HOLANDSKO

PRÁCA PRE MLADÝCH ĽUDÍ DO MÄSOKOMBINÁTOV
Holandská firma Allround Flexworkers BV hľadá mladých pracovníko-
v/čky do 23 rokov 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.
Ubytovanie zaisťuje zamestnávateľ. Slovenskí koordinátori.
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.
PRÁCA V POĽNOHOSPODÁRSTVE.
Dlhodobá práca ubytovanie zdarma, čistá mzda: 1040-1200€, príspe-
vok na dopravu do Holandska. Zamestnávateľ preferuje ženy, znalosť
anglického jazyka nie je potrebná ale je výhodou.
Zadavatel Team Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01
Trenčín, tel.: 032 / 744 01 74, info@universalconsulting.sk, www.universal -
consulting.sk.
PRACOVNÍČKYAVZV VODIČI DO SKLADU
Pre našich klientov neustále hľadáme pracovníkov/-čky do rôznych
skladov, fabrík a holandských spoločností. Pracovníčky do skladu -
teplé sklady - budú baliť, skenovať produkty, pripravovať ich na expe-
díciu (počítačové súčiastky, mobilné telefóny, tlačiarne, a iné). VZV vo-
diči - ReachTruckeri: Podmienkou je minimálne mierne pokročilá zna-
losť anglického jazyka a vodičský preukaz. Ubytovanie zabezpečené
zamestnávateľom. Ponúkaný plat: od 1500 do 1800 EUR netto.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, Bratislava, tel.:0904 305 555, info@personalnyleasing.eu, www.perso-
nalnyleasing.eu.

Chyžná/ výpomoc v kuchyni
Do menšieho 3* hotela v 7184 Curaglia hľadáme s nástupom hneď do
31.10.2015 ženu na pozíciu Chyžná + ostatné pomocné práce -
raňajkový servis, výpomoc v kuchyni - príprava a chystanie zeleniny,
upratovanie, príprava kávy. Podmienky: vek 22 - 32 rokov, prax 1- 2
sezóny v zahraničí ( Rakúsko, Nemecko..), hovorová znalosť
nemeckého jazyka., skúsenosti na pozícii chyžná / výpomoc v kuchyni
Nástup je možný po dohode hneď, do 31.10.2015 , ubytovanie a strava
zabezpečené na hotely, wlan zdarma. Plat 1500 - 1700 Frankov netto.
Zadavatel OCASSIO, Romana Ďurišová, Hlavná 36, Hnúšťa, tel.: 0917 170
734, info.occasio@gmail.com, http.www.occasio.sk.

NANNY NEW YORK
IHNED. Miesto práce:New York čast Catskills-Fallsburg Nápln práce -
Nanny/au-pair. Podmienky pre prácu - žena nad 20 rokov, ovládanie an-
glického jazyka minimálne na úrovni B1(komunikatívna),pracuje sa od
pondelka - sobota 10.30 hod. ráno,treba mat skúsenosti s detmi škola-
certifikát atd. v starostlivosti,prax. Práca zahŕna starostlivost o 2 deti
vo veku 2 a 4 roky,upratovanie bežné domáce práce, pranie.
Ubytovanie a strava zdarma zabezpečené zamestnávatelom. Plat
500usd/týždenne Vstupné náklady:cca 1000usd zahrnajú letenky,uby-
tovanie, poistenie.
UPRATOVANIE OBCHODOV-NÁKUPNÝCH CENTIER - PITTSBURGH-
WEST VIRGINIA
Pracuje sa len v noci od 21.00-06.00 hod.,práca je minimálne na 6 mesi-
acov. Podmienky práce - zručný,šikovný,technický typ nakolko sa pra-
cuje so strojmi pri upratovaní, najlepšie s praxou. Pozícia vhodná len
pre muža od 25 rokov, ovládanie anglického jazyka úroven
B1(dorozumiet sa), musí vlastnit vodičský preukaz. Platové podmien-
ky 2300usd+200usd (príplatok za benzín). Ubytovanie - zabezpečené
zamestnávatelom za poplatok cca 300usd/mesačne. Pozícia obsaditel-
ná od 20.8.2015. Vstupné náklady:cca 1300usd zahrnajú spracovatel-
ský poplatok,letenky,poistenie,víza.
Zadavatel Praca v USA, Hornopotočná 18, Trnava, tel.:0949 154 234,
jobbyusa@gmail.com.

VELKÁ BRITÁNIE

ŠVÝCARSKO

USA

PRÁCAV SKLADOCH
Sklad Liverpool - nástup od 1.9.2015. Jedná sa o prácu v sklade B&M s
potravinárskym, nepotravinárskym tovarom a drogériou, bez znalosti
jazyka je potom práca na baličke šalátov a pod. Práca je vhodná aj pre
mužov, ženy a páry. Mzda - minimum 6,50 £ hod. Ubytovanie - rodinné
domy, max. počet spolubývajúcich 6 na dome.
Sklad Manchester - nástup od 1.8.2015. Jedná sa o prácu v skladoch
B&M, DHL,ASDA a pod. s potravinárskym, nepotravinárskym tovarom
a drogériou, alebo práca v baliarňach potravín rôzneho druhu. Práca je
vhodná aj pre mužov, ženy a páry. Mzda - minimum od 6,50 £ hod.- 12 £
brutto. Ubytovanie - rodinné domy, max. počet spolubývajúcich 6 na
dome.
Sklad Thurrock – Londýn – nástup od 15.8.2015. Jedná sa o prácu v
skladoch Tesco s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom. Pre
prácu sú vyžadované len základy jazyka. V prípade skupiny minimálne
jeden uchádzač musí ovládať základy anglického jazyka. Práca je
vhodná len pre mužov. Mzda - 6,5 -13£ závisí od zmeny. Ubytovanie v
rodinných domoch, plne zariadené.
Sklad – Bristol - nástup od 1.9.2015. Jedná sa o prácu v chladných
skladoch s čerstvým potravinárskym tovarom. Pre prácu sú
vyžadované len základy jazyka. V prípade skupiny minimálne jeden
uchádzač musí ovládať základy anglického jazyka. Práca je vhodná
pre mužov, ženy, páry. Mzda - zácvik 6,5, po zácviku od 7,95 -13£ závisí
od zmeny. Ubytovanie v rodinných domoch, plne zariadené.
Sklad Ocado – Birmingham a okolie - nástup od 1.8.2015. Jedná sa o
prácu v skladoch Ocado s potravinárskym a nepotravinárskym
tovarom. Ide o maloobchodnú sieť predajní. Pre prácu sú vyžadované
len základy jazyka. Pred odchodom absolvujete telefonický pohovor z
UK partnerom. Práca je vhodná pre mužov, ženy, páry. Mzda: od 6,61 £
do 7,81 £ + s nadčasmi do 13£ závisí od zmeny. Ubytovanie v
rodinných domoch, plne zariadené.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Kukučínova 7, Košice, tel.:0915 513 461, in-
fo@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.
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NĚMECKO

IRSKO

SKLADOVÝ MANIPULANT - HAMBURG
Skladové práce, obsluha paletového vozíku. Jednosměnný provoz.
Ubytování zajištěno. Odměna od 9.39 EUR/hodina. Němčina - mírně po-
kročilý.
Zadavatel Work Service Czech s.r.o., Křenová 60, Brno, Jana Červinková,
Jana.Cervinkova@workservice.cz, www.workservice.cz.
PRÁCA V SKLADOCH, A BALIARŇACH POTRAVÍN aj pre páry, oblasť
Frankfurt
Balenie čerstvých, chladených a mrazených potravín. Možnosť praco-
vať v teplých skladoch a baliarňach ako aj v chladných skladoch .Práca
je vhodná pre ženy, mužov, páry ( fyzicky zdatných). Pracuje sa od pon-
delka do piatku, 2 zmenná prevádzka ( ranná a poobedná). Nemecký ja-
zyk na základnej úrovni. Plat - teplé sklady a baliarne - 8,80€ /hod. brut-
to, mraziarenská výroba - 9,50 €/ hod. brutto. cca 1200-1300 eur (net-
to).Príplatok za nedele 50 % a sviatky 100 %. Ubytovanie je zabezpeče-
né v ubytovniach, ktoré sú kompletne zariadené- býva sa po 2 na izbe,
spoločná kuchyňa.
PRÁCA V SKLADOCH, MÄSOVÁ FABRIKAA PEKÁREŇ aj pre páry, ob-
last Erfurt.
Hľadáme páry, mužov a ženy na prácu - v skladoch – nakladanie, vykla-
danie a triedenie tovaru - pekáreň - výroba pekárenských výrobkov -
mäsová fabrika – balenie mäsa a mäsových výrobkov (s podmienkou
vlastniť auto - pre pár – stačí 1 auto; jednotlivci autá zvlášť) na nemec-
kú pracovnú zmluvu. Pracovná doba 40 hod, prípadne nadčasy. Nie je
potrebná prax, uchádzači budú zaškolení. Pracuje sa od pondelka do
piatku. Vodičský preukaz a vlastné auto. Nemecký jazyk na základnej
úrovni. Plat: 8,20 Eur/ hod. brutto, Príplatok za nočnú – 25%, za nedele
50 % a sviatky 100 %. Ubytovanie zabezpečené v rodinných domoch a
penziónoch, ubytovniach. Nájom sa strháva na konci mesiaca vo výš-
ke 250 eur z výplaty.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Kukučínova 7, Košice, tel.:0915 513 461, in-
fo@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.

ZBER ŠAMPIŇÓNOV
Práca je vhodná pre ženy a páry do 55 rokov. Pracuje sa v skleníku- ce-
loročne, na úkol, pre írskeho farmára. Počas zácviku 2-4 týždne - 200-
250 eur týždenne netto, po zácviku 350-500 eur / týždenne netto.
Ubytovanie zabezpečené v rodinných domoch cca 30- 50 eur/ týžden-
ne.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Kukučínova 7, Košice, tel.:0915 513 461, in-
fo@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.

- 15. ročník

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


