
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

33. týden

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

TÁBORSKO

TÁBOR - POKLADNÍ, DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ (DENNÍ I NOČNÍ SMĚNY),
POKLADNÍ, PULTOVÝ PRODEJADALŠÍ POZICE
Termín nástupu ihned. Požadujeme výpis z RT bez záznamu, potravi-
nářský průkaz, časová flexibilita, věk min 18 let . Odměna 100 Kč/hod.
Zadavatel CREDIT CZECH s.r.o., Na Harfě 246/3, Praha – Vysočany, Jana
Tůmová, tel.:284 083 300, 777 335 756, brigada@creditczech.cz. www.cre-
ditczech.cz.
TÁBOR - HOSTESKY - ZEMĚ ŽIVITELKA
V rámci veletrhu Země živitelka a ve spolupráci s TESCO ČR a Nadace
TESCO, přijmeme hostesky, kteří by informovali návštěvníky o činnos-
ti našeho sdružení a prodávali benefiční předměty v rámci veřejné sbír-
ky CONAMEN na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Termín akce
27.8. - 1.9. po celý den od 8.00 do 19.00 hod. Minimální věk 17 let.
Odměna 80 - 140 Kč/hod.
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek, tel.:722 945 040, petr.marek@co-
namen.cz. www.conamen.cz.

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÝ KRUMLOV - HOSTESKY - ZEMĚ ŽIVITELKA
V rámci veletrhu Země živitelka a ve spolupráci s TESCO ČR a Nadace
TESCO, přijmeme hostesky, kteří by informovali návštěvníky o činnos-
ti našeho sdružení a prodávali benefiční předměty v rámci veřejné sbír-
ky CONAMEN na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Termín akce
27.8. - 1.9. po celý den od 8.00 do 19.00 hod. Minimální věk 17 let.
Odměna 80 - 140 Kč/hod.
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek, tel.:722 945 040, petr.marek@co-
namen.cz. www.conamen.cz.
ČESKÝ KRUMLOV - POKOJSKÁ
Zkrácený úvazek, pracovní poměr do 31.10.2015, pružná pracovní do-
ba, mzda 9200 Kč.
Zadavatel Jan Stehlík, 5.května 258, Plešivec, Český Krumlov , tel.:608 357
581
ČESKÝ KRUMLOV - POMOCNÁ SÍLAV KUCHYNI
Zkrácený úvazek, dohoda o provedení práce, pružná pracovní doba,
nástup ihned, odměna 60 Kč/hod.
Zadavatel Zlatý anděl s.r.o., náměstí Svornosti 11, Český Krumlov, p.Wag-
ner, tel.:380 712 310, fbd@hotelzlatyandel.cz.
ČESKÝ KRUMLOV - UKLÍZEČ/KA
Zkrácený úvazek 4 hod. Pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní
doba jednosměnná. Nástup dle dohody. Hrubá mzda 80 Kč/hod.
Zadavatel PROFI - SERVICE s.r.o. - provozovna Č. Krumlov, Tovární 7, Čes-
ký Krumlov, Irena Peroutková, tel.:606 080 610.
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ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÉ PRÁCE V PRÁDELNĚ
Na období srpen 2015 přijmeme spolehlivé pracovníky do moderního
provozu prádelny. Jedná se o pomocné asistentské práce při praní
prádla, sušení a mandlování. Rychlé zaškolení, příjemné prostředí.
Pracovní oděv a pitný režim ze strany zaměstnavatele zabezpečen.
Nástup možný ihned. Odměna 70 Kč/hod.
Zadavatel KVALITA - družstvo služeb, Dvořákova 383/17, České
Budějovice, Simona Bučilová, tel.:800 100 126, job@kvalita.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MANIPULANT,SKLADNÍK
Zajišťuje řádnou evidenci skladových zásob. Provádí drobnou
manipulaci se zbožím. Provádí kvalitativní a kvantitativní přejímku a
výdej zboží. Provádí administrativní příjem a výdej zboží. Zajišťuje
balení, dopravu a expedici zboží a vratných obalů. Zajišťuje podklady
k reklamaci zboží. V areálu teplárny České Budějovice. Požadujeme
řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.
Zadavatel ZPA Industry a.s., Ladislava Kuncová, tel.:608 500 448,
ladislava.kuncova@zpaindustry.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - HOSTESKY NA AKCI ZEMĚ ŽIVITELKA
Pracovní náplň - obsluha klientů, prodej drobných reklamních
předmětů, obsluha kuchyňky, vaření kávy,...Datum akce 27.-31.8.2015
Pracovní doba cca 9.00 - 18.00 hod. Odměna 100 Kč/hod.
Zadavatel Simply AdvertisinGDetails, Monika Zatloukalová, tel.:733 684
661, hostes@detailhostess.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID VEŘEJNÝCH TOALET
Přijmeme spolehlivé brigádníky na úklid veřejných toalet na náměstí
Přemysla Otakara II. Jedná se o každý sudý víkend. Odměna 100 Kč/1
úklid, který probíhá v 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 hod.
Zadavatel KVALITA - družstvo služeb, Dvořákova 383/17, České
Budějovice, Simona Bučilová, tel.:800 100 126, job@kvalita.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRÁCE NA POKLADNĚ NEBO OBSLUHA V
LAHŮDKÁCH
Hledáme šikovné brigádníky do hypermarketu v ČB. Věk nad 18 let.
Dohoda o pracovní činnosti. Mzda: 65-85 Kč/hod. Podmínkou je platný
zdravotní průkaz.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Na Sadech 2017 / 13, České Budějovice,
Jana Zemková, tel.:606 776 400, http://adecco.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE- UKLÍZEČ/KA
Dohoda o provedení práce, denní úklid prodejních prostor HM, Po-Ne
07 - 14.00 hod., 14. - 21.00 hod., nástup od 1.9.2015,odměna 55 Kč/hod.
Zadavatel Zuzana Wernerová, tel.:602 588 762

JINDŘICHOHRADECKO

JINDŘICHŮV HRADEC - HOSTESKY - ZEMĚ ŽIVITELKA
V rámci veletrhu Země živitelka a ve spolupráci s TESCO ČR a Nadace
TESCO, přijmeme hostesky, kteří by informovali návštěvníky o činnos-
ti našeho sdružení a prodávali benefiční předměty v rámci veřejné sbír-
ky CONAMEN na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Termín akce
27.8. - 1.9. po celý den od 8.00 do 19.00 hod. Minimální věk 17 let.
Odměna 80 - 140 Kč/hod.
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek, tel.:722 945 040, petr.marek@co-
namen.cz. www.conamen.cz.

- 15. ročník

PÍSECKO

PÍSEK - HOSTESKA V HYPERMARKETU
Náplň práce - informování zákazníků o akčních nabídkách v sortimen-
tu školních potřeb - rozdávání letáčků - pomoc s orientací v sortimen-
tu. Termín 17. 8. - 6. 9. 2015, směny 10.00 – cca 18.30 hod. Odměna 77
Kč/hod. Požadujeme praxi v oblasti osobního prodeje/ hostesingu.
Zadavatel INDEX NOSLUŠ s.r.o., Kubatova 6, České Budějovice, tel.:777
587 005, ceskebudejovice@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz.
PÍSEK - PRACOVNÍK ÚKLIDU
Zkrácený úvazek na 20 hod. týdně, dohoda o provedení práce, úklid
kanceláří, šaten a společných prostor, odměna 5.500-6.000Kč.
Zadavatel OKIN CLEANING CZ, s.r.o., Stanislava Maliny 452, Písek, Lukáš
Pešek, tel.:601 392 611, lukas.pesek@okin.eu.

PRACHATICE - DOPLŇOVÁNÍ PAPÍRENSKÉHO A DÁRKOVÉHO
ZBOŽÍ
Předmětem brigády je dle zadání dodavatele( min. 1x týdně) doplnit a
urovnat stojany se zbožím na Kauflandu v Prachaticích - sortiment přá-
ní, zboží k balení dárků a drobné dárkové předměty. Časový úvazek jed-
né servisní návštěvy 2,5 hodiny.
Zadavatel KARAPoP-Karásková Zdenka, Jažlovická 1323, Praha 4, tel.:608
829 286, karapop@karapop.cz.
PRACHATICE - HOSTESKY - ZEMĚ ŽIVITELKA
V rámci veletrhu Země živitelka a ve spolupráci s TESCO ČR a Nadace
TESCO, přijmeme hostesky, kteří by informovali návštěvníky o činnos-
ti našeho sdružení a prodávali benefiční předměty v rámci veřejné sbír-
ky CONAMEN na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Termín akce
27.8. - 1.9. po celý den od 8.00 do 19.00 hod. Minimální věk 17 let.
Odměna 80 - 140 Kč/hod.
Zadavatel CONAMEN, o.s., Petr Marek, tel.:722 945 040, petr.marek@co-
namen.cz. www.conamen.cz.

PRACHATICKO

STRAKONICKO

STRAKONICE - DĚLNÍK V TEXTILNÍ VÝROBĚ
Dohoda o provedení práce, nástup září 2015, odměna 60 Kč/hod.
Zadavatel TONAK, a.s. závod Strakonice, Heydukova 1111, Strakonice,
Marie Zdychyncová, tel.:383 605 313, marie.zdychyncova@tonak.cz.

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



HOLANDSKO

CHYŽNÉ DO HOTELOV
Amsterdam a okolí. Práca pre slovenskú spoločnosť, s dlhoročnou tra-
díciou, ktorá zabezpečuje kvalitný personál / chyžné, upratovačky / na
profesionálne upratovanie do hotelov, do kancelárií, nočné upratova-
nie, upratovanie priemyselných hál, reštaurácií a pod. po celom
Holandsku. Zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných
a ostatných používaných priestorov v ubytovacích zariadeniach /na-
jmä hoteloch/ - vykonávanie dohodnutých činností súvisiace s uprato-
vaním (vysávanie, utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena po-
steľnej bielizne, umývanie okien a toaliet) - zabezpečovanie čistoty na
izbách a v ostatných priestoroch - dodržiavanie hygienických štandar-
dov - výmena a dopĺňanie hygienických potrieb - prijímanie a vydáva-
nie posteľnej bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne . Mierne po-
kročilá znalosť anglického jazyka. Mzda 1.300 Eur netto pri 160 hodi-
nách mesačne.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01 Trenčín,
tel.: 0915 790 207, info@universalconsulting.sk, www.universal -
consulting.sk.
PRÁCE VE SKLADECH, NALINKÁCH
Balení zboží, třídění, práce u linky, přípravu objednávek pro koncové
zákazníky a jiné. Snadná práce v logistických centrech a výrobních
podnicích s různými produkty. Práce je vhodná pro muže, ženy, páry. U
uchazečů do 22 let postačuje základní znalost angličtiny nebo
němčiny. Odměna do 11 EUR/hodina. Pracovní smlouva se
podepisuje přímo v Čechách. Organizujeme společné odvozy do
Nizozemska.
Zadavatel OTTO Czech s.r.o., Palachovo nám. 620/1, Olomouc, Lucie

Vázlerová, tel.:603 488 041, profese@ottoworkforce.cz, www.ottoworkfor-
ce.com.
PRACOVNÍCI DO VÝROBY
Pracuje sa v potravinárskych fabrikách spravidla s mäsovými výrob-
kami, prípadne v pekárni. Náplňou práce je balenie, triedenie, rezanie,
oddeľovanie mäsa, etiketovanie, vykladanie, nakladanie a podobne,
podľa potrieb zamestnávateľa. Práca je vhodná pre mužov, ktorí majú
prax s prácou s mäsom/ predchádzajúca prax v mäso závodoch, ku-
chári a pod./ prípadne ženy a absolventi do 21 rokov bez potreby praxe
a znalosti jazyka. Plat 1000 - 1500 EUR/mesiac.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Nová 7, Prievidza, tel.: 0948 419 720, in-
fo3@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.

klady. Náplň práce - balenie kuracieho mäsa na linke vo fabrike. Oblasť
Hannover. Mzda 9,10 Brutto, 1200 Netto v čistom/mesačne.
Ubytovanie zabezpečené v rodinných domoch a penziónoch, strháva
sa na konci mesiaca vo výške 150-200 eur z výplaty.
PRÁCANALETISKU - oblasť Mníchov
Pracuje sa na nemeckú pracovnú zmluvu. Nemecký jazyk na pokročilej
úrovni. Fyzická zdatnosť - iba pre mužov. Európsky vodičský preukaz.
Plat 1400-1500 /netto. Ubytovanie v dvojposteľových izbách, strháva
sa do 350 eur mesačne.
PRÁCAV SKLADOCH - oblasť Mníchov
Pre túto prácu je potrebná pokročilá znalosť nemeckého jazyka. Práca
je vhodná najmä pre mužov. Pracuje sa v skladoch - Kaufland a iné na
nemeckú pracovnú zmluvu. Vodičský preukaz a vlastné auto. Plat pri
práci s vysokozdvižným vozíkom 1200 eur ( netto) , po zapracovaní
1500 eur (netto). Ubytovanie zabezpečené v rodinných domoch a pen-
ziónoch, strháva sa na konci mesiaca vo výške 200-300 eur z výplaty.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Nová 7, Prievidza, tel.: 0948 419 720,
info3@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.

KUCHÁR - PIZZÉR
Pre rakúsku reštauráciu hľadáme samostatného, zodpovedného a
flexibilného kuchára - pizzéra, ktorý bude pripravovať pizzu a minútky.
(práca samostatne) Na pracovisku sú 2 kuchyne, v jednej sa pripravujú
minútky, v druhej pizza. Nemusíte ovládať nemecký jazyk, nakoľko
majitelia reštaurácie sú z Českej republiky. Miesto práce Bad
Hofgastein. Nástup do práce ihneď, mzda od 1200 Eur v čistom.
Zadavatel EUROPERSONNEL, s. r. o., Dolný Šianec 2, Trenčín, tel.:0917
721 626, info@europersonnel.sk.

ČAŠNÍČKY, ČAŠNÍCI, KUCHÁRKY, KUCHÁRI, CHYŽNÉ
Práca na švajčiarsku pracovnú zmluvu, povolenia zabezpečené.
Ubytovanie zabezpečené vopred. Nemecký jazyk - aktívna nemčina.
Nástup - priebežne. Kantóny - Bern, Zürich, Basel, Luzerne, Aargau,
Sg, v závislosti od dopytu.
Zadavatel Gabriela Sabóová Be-Sa express agency, Akademika Hronca 3,
Rožňava, tel.:0944 721 954, info@be-sa.sk.

ZBER ŠAMPIŇÓNOV
Práca je vhodná pre ženy a páry do 55 rokov. Pracuje sa v skleníku-
celoročne, na úkol, pre írskeho farmára. Uvedená práca je úkolová
práca - koľko nazbieraš, toľko zarobíš. Ubytovanie zabezpečené v
rodinných domoch cca 30- 50 eur/ týždenne. Plat - počas zácviku 2-4
týždne -200-250 eur týždenne, po zácviku 350-500 eur / týždenne
(netto).
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Nová 7, Prievidza, tel.: 0948 419 720,
info3@agenturasuperjob.sk, http://agenturasuperjob.sk.

NĚMECKO

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

IRSKO

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko, Irsko
Německo, Rakousko,

Švýcarsko, USA,
Velká Británie

33. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ
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NĚMECKO

IRSKO

HOTELOVÁ OBSLUHA
Pre útulný rodinný hotel pri švajčiarskych hraniciach hľadáme perso-
nál pre obsluhu a upratovanie izieb. Požadujeme - nutná prax v ubyto-
vacom zariadení - NJ mierne pokročilý (B1-2) - VP sk. B - samostatnosť.
Ubytovanie hradené
Zadavatel Connecta s.r.o., Legionárska 35, Trenčín, Tatiana Orlovská,
tel.00421 904 018 709, tatiana.orlovska@connecta.sk.
OPERÁTOR/KABALENIA- PRÁCAV SKLADE
Ručné balenie čokolád, čokoládových cukroviniek do krabíc a obalov -
manuálna práca v sklade a logistike - vyskladňovanie výrobkov.
Odměna od 6 Euro/netto. Gotha -východné Nemecko. Nemecký jazyk -
základy.
OPERÁTOR VÝROBY
Nástup ihned. Montáže a kompletovanie elektro-súčiastok - práca sa v
sede, v prostredí montážnej haly - fyzicky nenáročná práca, vhodnejšia
pre ženy - rotácia zamestnankýň na jednotlivých operáciách. Odměna
7,5 EUR/hod (netto). Nemecký jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel LUTOAutomotive s.r.o., Štúrova 22 , Nitra, Ing. Ľubica Valachová,
tel.: +421911587005, nabor@lutoautomotive.com. www.lutoautomotive.co-
m.
PRÁCANABALIČKE
Pre túto prácu je potrebná znalosť nemeckého jazyka - minimálne zá-

- 15. ročník

AU PAIR - letenka, pojištění a škola zdarma.
Náplň práce - péče o děti (vyzvedávání ze školy, hraní, krmení...) -
domácí práce spojené s dětmi (úklid dětského pokoje, vaření pro
děti...) - vše max. 45 hodin týdně. Podmínky - věk 18- 26 let (včetně) -
střední znalost AJ - řidičský průkaz - nekuřačka - zkušenosti s dětmi
min. 200 hodin, ideálně min. 800 - ukončené středoškolské vzdělání
nebo výuční list - délka pobytu minimálně 1 rok - chlapci - rodin pro
chlapce je velmi málo, čekací lhůta u chlapců může být i 1 rok.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Národní 58/32, Praha – Nové Město, Jaroslava
Dudíková , tel.:542 215 116, coolagent@coolagent.cz. www.coolagent.cz.

USA

VELKÁ BRITÁNIE
PROGRAM PLACENÉ PRAXE COOL HOSPITALITY JOBS.
Podmínky - věk min.18 let , min. 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., Národní 58/32, Praha – Nové Město, Jaroslava
Dudíková , tel.:542 215 116, coolagent@coolagent.cz. www.coolagent.cz.
KUCHÁR AKUMULOVANÉ POZÍCIE PRE HOTELY
Kuchár - predchádzajúce skúsenosti s prácou v hotely alebo
reštaurácii ako samostatný alebo pomocný kuchár, príprava a znalosť
jedál studenej a teplej kuchyne, dôslednosť a precíznosť, orientovaný
na zákazníka.
Kumulované pozície - predchádzajúce skúsenosti s prácou v hotely
alebo reštaurácii. Dobrá znalosť AJ, mierne komunikatívna úroveň,
Flexibilný, ústretový, slušne a profesionálne vystupovanie voči
zákazníkom, Dlhodobá práca, Ochota ostať a pracovať min. 6
mesiacov a viac, Vek min 18 rokov.
Plat v závislosti od pracovných skúsenosti, zaradenia a lokality hotela.
Ubytovanie je poskytnuté Zdarma zamestnávateľom kde pracujete.
Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel JOB 4U, s.r.o., Námestie SNP 26, Zvolen, Mgr. Renata Krausova,
tel.: 00421 915 231 517, info@job4uslovakia.sk, http://job4uslovakia.sk.


