
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

35. týden

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

TÁBORSKO

TÁBOR - VÝLEP PLAKÁTŮ
Hledáme spolehlivého, zodpovědného a fyzicky zdatného pracovníka
pro vylepování plakátů na oficiálních plakátovacích plochách v
Táboře. Jedná se o dlouhodobou brigádu, nikoli o jednorázový přivý-
dělek. Pracuje se venku 1x týdně a to v neděli, v odpoledních hodinách.
Odměna je odvislá od kvality prováděné práce a počtu vylepených pla-
kátů, cca 100-120,-Kč/hod.
Zadavatel RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec, Barbora Záleská,
tel.:31 486 705, www.rengl.cz/kariera.
SOBĚSLAV - učitelka mateřské školy
Zkrácený úvazek 0,5. Požadovaná kvalifikace dle zákona č. 563/2004
Sb. o pedagogických pracovnících, 8. platová třída dle nařízení vlády
564/2006, dle platového stupně od 8.000,- Kč.
Zadavatel Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278, Soběslav, ms.nerudo-
va@email.cz.

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKOKRUMLOVSKO

DOLNÍ TŘEBONÍN - OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA.
Zkrácený úvazek. Dohoda o provedení práce, pracovní doba st od 14. -
17.00 hod., so 9.-11.00 hod. Nástup ihned.
Zadavatel SKLÁDKARŮŽOV spol. s r.o. - Dolní Třebonín, p. Pardamec, tel.:
606 645 079, milanpardamec@seznam.cz.
ČESKÝ KRUMLOV - INVENTURNÍ PRACOVNÍK
Zkrácený úvazek. Dohoda o provedení práce - od 3.10. - 4.10.2015, hru-
bá mzda 83Kč/hod., pracoviště Kaufland.
Zadavatel Kaufland Česká republika v.o.s. p. Havlíčková, tel.: 380 311 148.
ČESKÝ KRUMLOV - DOTAZOVÁNÍ RESPONDENTŮ
Výzkumná agentura hledá tazatele pro dotazování respondentů na ce-
lospolečenská témata. Dotazování probíhá osobně s respondentem a
odpovědi se zaznamenávají do papírových dotazníků. Odměna dle roz-
sahu dotazníku, nejbližší projekt 70 Kč/dot.
Zadavatel Markent, s.r.o., p. Karasová , sts@markent.cz.

FRYMBURK - RECEPČNÍ
Recepční do **** Wellness hotelu ve Frymburku hledáme novou kole-
gyni (kolegu) na pozici recepční-ho. Náplň práce: přijetí a ubytování
hostů, služby v průběhu pobytu a ukončení pobytu, přijímání a vyřizo-
vání objednávek, administrativa. Možnost ubytování, zázemí 4* hotelu,
dobré platové ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, firemní bene-
fity.
Zadavatel Wellness Hotel a.s., Brom Pavel, Frymburk 140, tel.:724 694 841,
fo@hotelfrymburk.cz.
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ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - OSOBNÍ ŘIDIČ
Potřebuji řidiče v pracovní dny a v pracovní době, z důvodu dočasného
odebrání řidičského průkazu. Odměna 60 Kč/hod.
Zadavatel Pavla Blažková, tel.:724 476 224, blazkova.pavla@email.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POMOCNÉ PRÁCE V PRÁDELNĚ
Nabízíme brigádu do konce září - pracovní doba po - pá 14:00 až 18:00
hod. Odměna 75 Kč/hod.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Na Florenci 2116 / 15, Praha, Jana
Lišková, http://manpower.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - BOURACÍADEMOLIČNÍ PRÁCE
Brigáda se týká demolice montované budovy v Českých Budějovicích.
Zadavatel Pavel Schafelhofer , tel.:608 731 482, servisp.s@seznam.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - VELKOSKLAD KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB
Hledáme ČASOVĚ FLEXIBILNÍ brigádníky – studenty na odpolední bri-
gádu. Vyskladňování zboží (kancelářský materiál) dle objednávek, prá-
ce s ruční čtečkou, orientace ve skladovém a regálovém systému.
Pondělí až Pátek od 15,00 hodin do max. 20.00 hodin.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Na Sadech 2017 / 13, České Budějovice,
Jana Zemková, tel.:606 776 400
ČESKÉ BUDĚJOVICE - POKLADNÍ V PRODEJNÍM CENTRU
Hledáme šikovné a spolehlivé brigádníky na pozici Pokladní do specia-
lizovaného prodejního centra. Požadavky - praxe na pozici pokladní/-
práce s penězi velkou výhodou, věk nad 18 let. Odměna 74 Kč/hod.
Zadavatel Adecco spol. s r.o., Na Sadech 2017 / 13, České Budějovice,
Jana Zemková, tel.:606 776 400
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KUCHAŘ/KA
Zkrácený úvazek - výpomoc při přípravě oběda, mzda 90 Kč/hod.
Zadavatel Brio restaurant s.r.o., Riegrova 1867, České Budějovice, p.Krafl,
tel.:721 728 445, info@briorestaurant.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČÍŠNÍK - SERVÍRKA
Zkrácený úvazek - výpomoc při podávání obědů a večeří dle domluvy,
mzda 90 Kč/hod.
Zadavatel Brio restaurant s.r.o., Riegrova 1867, České Budějovice, p.Krafl,
tel.:721 728 445, info@briorestaurant.cz.

JINDŘICHOHRADECKO

TŘEBOŇ - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Zkrácený úvazek. Dohoda o provedení práce, Odměna 9.000 Kč.
Zadavatel LEASIOR s.r.o. - 001, Pod Kopečkem 367, Třeboň, Petr Vacek,
tel.:777 225 086

- 15. ročník

PÍSECKO

PÍSEK - UKLÍZEČ/KA VE STRAVOVACÍM ZAŘÍZENÍ
Dohoda o provedení práce. Jedná se o asijský fastfood GUTY.
Pracovní doba je od 11.00 - 15 hod. Hlavní náplní bude udržování čisto-
ty provozu v poledních hodinách, zajišťovat čisté nádobí a příbory na
výdej (k dispozici je myčka), utírání stolů a práce obdobného charakte-
ru. Odměna 60 Kč/hod.
Zadavatel Guty - Hgochan, Nádražní 2590, Písek, Quynh Trang Tranová,
tel.:773 796 292, tt@gutyfood.com.
PÍSEK - ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK/CE
Dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Zkrácený
úvazek 1 hod. denně po - pá 8.00-9.00 hod.Odměna 1500 Kč.
Zadavatel RPM Service s.r.o.-pracoviště GE Money Bank Písek, Kateřina
Anderlová, tel.: 774 734 484, rihova.renata@rpmservice.cz.
PÍSEK - PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VE SLUŽBĚ
OSOBNÍASISTENCE
Zkrácený úvazek - 30 hod. týdně. Pracoviště Čížová. Náplň práce -
osobní asistence u dvou seniorů, osobní hygiena, příprava stravy, ná-
kupy, příprava a realizace aktivizačních činností (procházky, trénink pa-
měti apod.). Odměna 10.000 Kč.
Zadavatel MESADA, občanské sdružení-pracoviště Velké náměstí 119,
Písek, Tamara Křivánková, tel.:382 222 246

PRACHATICE - STAVBA STOJANU NA KAUFLANDECH
Náplní práce je najít zboží ve skladu, postavit papírový stojan, dopl-
nit zboží, zajistit cenovky a poslat fotografii hotového stojanu. Práce
cca na 30-40 min. První akce proběhne v polovině září (21.-23.9.).
Následně s intervalem 1x za 2 měsíce. Odměna  110 Kč.
Zadavatel Agentom Alfa, s.r.o., Petra Gajdošová, merchandising@agento-
malfa.cz.
PRACHATICE  - PRACOVNÍK BALENÍ VÝROBKŮ
Jednoduchá manuální práce. Ochota pracovat ve 3 směnném provo-
zu, věk min. 18 let z důvodu nočních směn. Odměna až 110 Kč/hod.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Na Florenci 2116 / 15, Praha, Jana
Lišková, http://manpower.jobs.cz.
HUSINEC - KOMPLETAČNÍAMONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Zkrácený úvazek. Pracovní pozice kompletační a montážní dělník,
nabízená mzda 7.000 Kč.
Zadavatel AM Centrum trade, s.r.o. - provozovna Husinec, Mikulášova 194,
Husinec,Attila Csabai, tel.: 731 562498

PRACHATICKO

STRAKONICKO

STRAKONICE - MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/CE
Náplň práce - pomocné práce ve výrobě.  Smlouva na DpČ - dlouho-
dobá brigáda - 70 Kč brutto / hodina.
Zadavatel Bohemia Works a.s., Blanka Mašková, tel.:773 220 667, mas-
kova@bohemiaworks.cz

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



HOLANDSKO

PRÁCE VE SKLENÍCÍCH
Sběr rajčat a jejich pěstování a ošetřování, na konci roku úklid
skleníků. Dočasná smlouva na 6 měsíců s možností obnovení po
zaškolení zaměstnavatelem. Finanční odměna 9,12 € bruto. Ubytování
v plně vybaveném ve firemním bytě.
Zadavatel HPT Holland, Wateringseweg 81, Poeldijk, de Groot Paul,
pal.veronika01@gmail.com, http://hptholland.com.
CHÝŽNÉ DO LUXUSNÝCH HOTELOV VAMSTERDAME
Náplň práce - zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verej-
ných a ostatných používaných priestorov v ubytovacích zariadeniach
/najmä hoteloch/ - vykonávanie dohodnutých činností súvisiace s upra-
tovaním (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.
Mierne pokročilá znalosť anglického jazyka. Mzda 1.300 Eur netto pri
160 hodinách mesačne.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie, 911 01 Trenčín,
tel.: 0915 790 207, info@universalconsulting.sk, www.universal -
consulting.sk.

SKLADY - Viedeň, Linz aj pre páry
Pre rôzne prevádzky hľadáme baličov, skladníkov, pomocných
pracovníkov, všeobecne operátorov na linke, (môže sa jednať aj o
kumulovanú funkciu) atď. najmä pre oblasti potravinárskeho
priemyslu ale aj pre automobilové odvetvie, montáž sadrokartonu,
sklady s textilom, hračkami, katalógové sklady a iné. Práca v
chladnejšom prostredí pokiaľ pracujete v potravinárskom priemysle.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, Bratislava, tel.:0904 305 555, http://centrumprace.eu.
POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNIAUPRATOVANIEAČISTENIE IZIEB
Požiadavky - nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni. Mzda: od
1250 EUR netto Ubytovanie/strava zabezpečené zdarma.
Zadavatel Swk.service, s.r.o. - personálna agentúra, Hviezdoslavova 2626,
Stropkov, Pavol Bacik, tel.:054 470 6243, info@swkservice.sk.

CHYŽNÁ, ČAŠNÍČKA, ČAŠNÍK
Kréta, Rhodos, Samos, Chalkidiki. Plat 1150 EUR brutto/mesiac. Práca
je vhodná pre dievčatá, chlapcov a páry (jednotlivo aj skupinky).
Jazykové znalosti -Anglický jazyk - mierne pokročilý.
Zadavatel ALEKO agency, Masarykova 22, Prešov, Anna Nemešová, tel.:
0907 515265, praca@praca-info.sk.

ANIMÁTOŘI - KANÁRSKÉ OSTROVY - ZIMA
3 až 5-hvězdičkové hotely. Ubytování a strava: zajištěno poskytovate-
lem pracovní praxe zdarma. Minimální délka kontraktu: 4 měsíce. Úro-
veň Angličtiny: min. středně pokročilá + k tomu němčina nebo španěl-
ština. Věk od 18 let. Nabízená odměna: od 705 EUR čistého
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Národní 58/32, Praha – Nové Město, Jaroslava
Dudíková , tel.:542 215 116, coolagent@coolagent.cz. www.coolagent.cz

ČAŠNÍČKY, ČAŠNÍCI, KUCHÁRKY, KUCHÁRI, CHYŽNÉ
Podzimní a zimní sezona. Kantóny Bern, Zürich, Basel, Luzerne,
Aargau, SG, v závislosti od dopytu. Ubytovanie zabezpečené vopred.
Nemecký jazyk aktívna nemčina.
Zadavatel Gabriela Sabóová Be-Sa express agency, Akademika Hronca 3,
Rožňava, tel.:0944 721 954, info@be-sa.sk.

PRACOVNÍK V TOVÁRNE NAVÝROBU SENDVIČOV
Hľadáme mužov a ženy na prácu v potravinárskej výrobe - výroba
sendvičov, bagiet, tortíl, toastov a toastových sendvičov, croissanto-
vých sendvičov atď. Pracuje sa v továrenskom – potravinárskom pro-
stredí ktoré je pomerne chladné. Pracuje sa zväčša 8 hod a viac.
Anglický jazyk je výhodou, nie je však podmienkou, pokiaľ budete rozu-
mieť slovanským jazykom kolegov. Mzda od 6.80 GBP/hodina.
Ubytovanie je zabezpečené pred príchodom.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská
25, Bratislava, tel.:0904 305 555, http://centrumprace.eu.

RAKOUSKO

ŘECKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÝCARSKO

IRSKO

V obsahu:
* nabídka krátkodobých
pracovních příležitostí

v zahraničí

Holandsko, Irsko
Německo, Rakousko,

Řecko, Španělsko,
Švýcarsko, Velká Británie

35. týden

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

BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ
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NĚMECKO

IRSKO

PRÁCE VE SKLADU S OVOCEM A ZELENINOU
Sháníme vhodné kandidáty v dobré fyzické kondici na manipulaci ve
skladu s ovocem a zeleninou. Nakládání palet s ovocem a zeleninou.
Obsluha paletového vozíku. Znalost německého jazyka - lepší zákla-
dy/mírně pokročilá. Odměna od 9.50 EUR/hodina.
Zadavatel Work Service Czech s.r.o., Křenová 60, Brno, Jana Červinková,
Jana.Cervinkova@workservice.cz, www.workservice.cz.
SKLADOVÝ MANIPULANT
Práce ve skladu - manipulace se zbožím, naskladnění, vyskladnění -
obsluha VZV / el.paletového vozíku - práce s ručním scanerem / se slu-
chátky Pick-by-voice - třídění, balení, etiketování - úklidová činnost na
pracovišti. Odměna 9.39 - 10 EUR/hodina. Zajištěné ubytování. Znalost
německého jazyka na mírně pokročilé úrovni (min. B1)
Zadavatel Work Service Czech s.r.o., Křenová 60, Brno, Jana Červinková,
Jana.Cervinkova@workservice.cz, www.workservice.cz.
OPATROVATEĽKY - nástup ihneď
Hľadáme milú, skúsenú opatrovateľku od 25 do 60 rokov. Turnus: 1, 2, 3
mesiace. Pomoc s osobnou hygienou, pomoc s obliekaním, sprevád-
zanie von, podávanie liekov, pomoc v domácnosti - varenie, upratova-
nie, pranie, nakupovanie. Potrebné skúsenosti s opaterou a komunika-
tívna nemčina. Ubytovanie a strava zadarmo. Cestovné hradené 120-
130 Eur /turnus, k výplate. Plat od 1200 / mesiac (v čistom).
Zadavatel Best Job, tel.:0948 229 431, bestjob.de@gmail.com.

- 15. ročník

VELKÁ BRITÁNIE
AU PAIR.
Věk 18-30 let, středně pokročilá angličtina, kladný vztah k dětem a
domácím pracím. Při registraci do 31.8.2015 a pobytu na 6-12 měsíců
Vám rodina platí letenku a příspěvek na studium.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Národní 58/32, Praha – Nové Město, Jaroslava
Dudíková , tel.:542 215 116, coolagent@coolagent.cz. www.coolagent.cz.
PROGRAM PLACENÉ PRAXE – COOL HOSPITALITY JOBS.
Předem zajištěná pozice pracovní praxe, ubytování a v rámci
programového poplatku základní on-line kurz cestovního ruchu
zdarma - účast je dobrovolná. Věk min.18 let - min. základní / mírně
pokročilá znalost angličtiny - délka pobytu 3-12 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.
PRÁCAPRE INTERNETOVÝ OBCHOD, DISTRIBÚCIATEXTILU
Pikovanie, pakovanie, skenovanie tovaru v internetovom obchode,
systém práce je podobný so systémom v Amazone. Mzda - £7.00 -
£8.40. Požadovaný anglický jazyk B (pokročilý). Je možné
sprostredkovať ubytovanie v meste Blackburn 65£/týždeň.
Zadavatel Stirling, spol. s r.o., Jarková 61, Sabinov, Ing. Mgr. art Marek
Matija, tel.: 0911 477 912, stirlingjobs@gmail.com, www.stirlingjobs.eu.
PRÁCAPRE PREPRAVNÚ SPOLOČNOSŤ DPD.
Triedenie balíčkov - príprava na expediciu - práca aj pre dvojice /spolu
na izbe aj na smene/ možnosť ubytovania singl, odvoz z letiska.
Zadavatel Personela s.r.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen, Monika
Jedináková, tel.:+421 905 242 974, personela@personela.sk,
http://www.personela.sk.
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - TEXTILNÉ SKLADY
Nástup od 3.9.2015 - každý týždeň. Mzda denná smena 6,50 GBP.
Ubytovanie cca 65GBP-až 70 GBP, rodinné domy, byty.
Zadavatel SICA AGENCY, s.r.o., Štefánikova 24, Nitra, tel.:0948 306 355,
praca@agenturasica.sk.
OPATROVATEĽ/KAV DOMÁCNOSTI
Opatrovateľská služba zahŕňa pomoc pri umývaní a obliekaní v
dopoludňajších hodinách, výpomoc v čase obeda ale aj pomoc v noci.
Môžete pomáhať pri príprave jedál a prácou v záhrade, počas
prechádzky a nakupovania, sprevádzanie na stretnutia alebo len počas
dňa vonku. Výpomoc dospelým aj mentálne postihnutým pacientom,
v domácnostiach starým a chorým pacientom , ale aj opatrovanie v
Domovoch pre seniorov a chorých a dočasná výpomoc v
zdravotníckych zariadeniach. Jazykové požiadavky - základná znalosť
anglického jazyka. Minimálna doba kontraktu je 6 mesiacov.
Ubytovanie je zabezpečené v rodinných domoch, jedná sa o 1-2
posteľové izby, v dome býva 5-8 ľudí . Cestuje sa letecky alebo
autobusom. Náklady na letenku a dopravu na miesto ubytovania hradí
zamestnávateľ.
Zadavatel ALEKO agency, Masarykova 22, Prešov, Anna Nemešová, tel.:
0907 515265, praca@praca-info.sk.


