ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI

Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí

Táborsko, Českobudějovicko, Českokrumlovsko, Písecko, Prachaticko, Strakonicko, Jihočeský kraj...

Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416, www.icmtabor.cz.
10.března 2016, 17. ročník

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Informační centra pro mládež, členové AICM ČR „jedou” dál a prostřednictvím těchto infolistů pro Vás i nadále zpracovávají a distribuují informační nabídku zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - chcete-li brigád - jak v
tuzemsku, tak i v zahraničí. Nejsme zprostředkovatelnami ani agenturami práce, „jen” se maličko snažíme pomoci zejména studentům a mladým lidem. A
„ono”to i docela funguje... Aktuálně je situace pro zájemce o brigády velmi pozitivní - karta se obrací a nabídek na - nejen - krátkodobé pracovní příležitosti neustále přibývá, poptávka i po brigádnících roste... Ti, kteří navštěvují naše pracoviště osobně ví, že v každé oblasti námi poskytovaných
služeb u nás získají vždy i tzv. „přidanou hodnotu” - nejen informujeme...
Každá níže uvedená nabídka i v tomto materiálu je strukturována tak, aby
Vám poskytla již při prvním čtení více než jen základní informaci...
... a když nevíš? Zeptej se! v Informačním centru pro mládež AICM ČR
TÁBORSKO
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DORUČOVATEL LISTOVNÍ PĚŠÍ
Zpracování zásilek určených k doručení v obci Veselí nad Lužnicí, pěší
doručovací pochůzka, vyúčtování zásilek. Předpokládaný nástup ihned
nebo dle dohody.
Zadavatel Česká pošta s.p., dodejna Veselí nad Lužnicí, Jaroslava Kloudová,
tel.: 954 391 231
MALŠICE - OPERÁTOR TŘÍDÍCÍHO CENTRA
Rozebírání elektrických a elektronických zařízení, třídění elektroodpadu.
Nástup na půl roku s možností prodloužení pracovního poměru. Odměna
9.900-15.400 Kč.
Zadavatel HOKOV spol. s r.o. - provozovna 49, Malšice 391 75, Markéta
Zajícová, tel.: 777 729 885, hokovsro@seznam.cz.
TÁBOR - STROJÍRENSKÁ DĚLNICE
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení, jednoduché montážní a kontrolní
práce, manipulační práce, balení výrobků. Lze nastoupit i ve formě brigády
na 1 měsíc s odměnou 1.500 Kč navíc po ukončení brigády. Nástup možný
ihned na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Zadavatel BRISK Tábor a.s., Vožická 2068, Tábor, Monika Klejnová, tel.: 381
492 229, klejnova@brisk.cz.
TÁBOR - SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
Pracovní doba 11.00 - 14. 00 hod., pondělí - pátek. Odměna 80 Kč/hod.
Zadavatel Restaurace Daniel Tábor, Daniel Míka, tel.: 602 447 392, info@danielbohemia.cz.
ČESKOBUDĚJOVICKO
ČESKÉ BUDĚJOVICE - RECEPČNÍ
Náplní práce je zpracování rezervací, komunikace s hosty, občasná pomoc
při snídaních, nutné zaučení, práce i o víkendech. Znalost anglického a
německého jazyka nebo jiného cizího jazyka, pokročilá znalost MS Ofﬁce.
Odměna 70 - 80 Kč/hod.
Zadavatel Josef Vávra s.r.o., Lenka Vávrová, Litvínovická 12b. České
Budějovice 37001, info@villaresort.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODEJCE
Požadujeme velmi dobré komunikační dovednosti, profesionalitu, a
vstřícnost k lidem. Předchozí zkušenost z oblasti aktivního prodeje výhodou. Uživatelská znalost práce na počítači. Mzda 80 Kč / hod.
Zadavatel Electro World s.r.o., Martin Prošek, České Vrbné 2360, 370 11 České
Budějovice–NC Géčko, tel.: 810 396 753, http://electroworld.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - LEKTOR/KA ANGLIČTINY
Výuka angličtiny - České Budějovice a okolí, kurzy skupinové a individuální, ﬁremní, všechny jazykové úrovně.
Zadavatel Skřivánek s.r.o., Kateřina Škripková, Na dolinách 153/22, 147 00
Praha, c.budejovice@skola.skrivanek.cz.http://skrivanek.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DORUČOVATEL ADRESNÝCH ZÁSILEK A
LETÁKŮ
Roznos adresných a neadresných zásilek v Českých Budějovicích,
Rudolfově, Starých Hodějovicích. Pracovní doba 2-3 dny v týdnu. Mzda dle
velikosti okrsku.
Zadavatel Mediaservis s.r.o., Petr Oberfalcer, tel.: 724 007 083, petr.oberfalcer@mediaservis.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DORUČOVATEL PĚŠÍ, NÁBOR PRO LETNÍ
BRIGÁDU
Zástup za absence stálých zaměstnanců v období letních prázdnin - příprava poštovních zásilek a jejich doručování do ﬁrem a domácností - ulo
žení nedoručených zásilek na ukládacích poštách - příprava, třídění a doručování propagačního materiálu - výplata poštovních poukázek a důchodů
vyúčtování po návratu na pracoviště. Odměna: od 74Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., České Budějoice, Eva Ludvíková nebo Dana
Gajanová, tel.: 385 514 398
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MANUÁLNÍ VÝPOMOC V ZAHRADNICTVÍ
Pomocné práce v zahradnickém centru - skládání vozíků pro převoz rostlin
- přejímka zboží - příprava na příjem zboží - pomocné práce v zahradě.
Odměna 70-80 Kč/hod.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Renata Vodová, Krajinská 251 / 16 370 01
České Budějovice, http://manpower.jobs.cz.

ČESKOBUDĚJOVICKO
ČESKÉ BUDĚJOVICE- NOČNÍ ÚKLIDY - PÁTEK - SOBOTA
Jedná se o úklid výrobních hal - vysávání podlah po stroji a čištění strojů.
Fyzicky nenáročná práce je vhodná pro muže a ženy starší 18 let, práce
probíhají mezi 22.00 - 06.30 hod. Odměna v rozmezí 100-110 Kč/hod. dle
konkrétní vykonávané práce.
Zadavatel KVALITA - družstvo služeb, Lenka Behenská, tel.: 800 100 126,
job@kvalita.com.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KAMELOT
Distribuce týdeníku 5+2 - výkon práce 1x týdně, vždy v pátek, cca 2 hodi
ny, 8 hodin za měsíc, v odpoledních hodinách před obchodním centrem
Mercury. Odměna 62,70 Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., České Budějovice, paní Rusová nebo paní
Kovářová, tel.: 387 010 240, 733 611 053
ČESKOKRUMLOVSKO
ROŽMBERK NAD VLTAVOU - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Pracovní poměr na dobu určitou - sezónní zaměstnání, pracovní doba
turnusová, nástup 1.4.2016. Mzda 58,70 Kč/hod., možné navýšení po
zapracování, měsíční odměny. Možnost ubytování.
Zadavatel Roman Chmela, Rožmberk nad Vltavou 66, tel.: 608 446 043,
chmelastart@seznam.cz.
PÍSECKO
PÍSEK - POKOJSKÁ
Zkrácený pracovní úvazek - DPP nebo DPČ dle dohody, pracovní doba
převážně So + Ne, pružná pracovní doba, Odměna 10000Kč.
Zadavatel Renáta Lejčarová, U Malířských 173, Písek, tel.: 722 910 781
PÍSEK - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Výpomoc při společenských akcích zejména o víkendech, převážně sobota, občas i neděle, mzda 70 Kč/hod. čistého. DPP.
Zadavatel Petr Lejčar, U Malířských 173, Písek, tel.: 722 910 781
PRACHATICKO
PRACHATICE - MERCHANDISING, MONITORING
Hledám brigádníka - jedná se o 1x za měsíc objet své okolí (Prachatice,
Vimperk, Vodňany) a na vybraných prodejnách vyměnit reklamní nosiče,
urovnat zboží klienta. Objetí prodejen jedno odpoledne v měsíci. Věk min.
18let, vlastní automobil, digitální fotoaparát nebo kvalitní fotoaparát v
mobilu. Odměna 1500-2200 Kč. Náklady na benzín proplácíme.
Zadavatel Pavel Petr, tel.: 702 202 215, regionalmchd.jc@posmedia.cz.
STRAKONICKO
STRAKONICE - UKLÍZEČ/KA
Úklid pobočky České pošty Strakonice, v ranních hodinách, cca
3hod./denně. DPP, pružná pracovní doba, odměna 4500 Kč.
Zadavatel CENTRA a.s. - STRAKONICE, Podskalská 601, Strakonice,
Monika Řežábová, tel.:725 163 074, monika.rezabova@centra.eu.
STRAKONICE - PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU
Úklid v bance - DPP, pracovní doba od 08,00-8.45 hod. Odměna 1500 Kč.
Zadavatel RPM Service s.r.o.- Strakonice, Kateřina Anderlová, tel.: 774 734
484, rihova.renata@rpmservice.cz.
JIHOČESKÝ KRAJ
STAVEBNÍ TECHNIK - INSPEKTOR JIHOČESKÝ KRAJ
Hledáme spolupracovníky ke spolupráci formou brigády - techniky pro
zaměřování a posuzování staveb rodinných a bytových domů.
Spolupráce probíhá podle zadaných požadavků našich klientů. V rámci
spolupráce je poskytnuto školení zdarma pro následné zpracování dat.
Odměna 1250-2000 Kč jednorázově.
Zadavatel Comfort Space, a.s., Argentinská 1027/20, 17000 Praha 7,
www.comfort-space.cz.
EXTERNÍ AUTOR/KA ÚLOH PRO E-LEARNING
Rozšiřujeme autorský tým pro projekt zaměřený na on-line výuku (elearning) a hledáme nové spolupracovníky z řad učitelů se zaměřením na
český jazyk a matematiku (5. až 9. třída ZŠ ).
Náplní práce bude tvorba úloh včetně metodické nápovědy řešitelům elearningu a následné sestavování tematických lekcí. Tvorba úloh probíhá
v on-line autorském nástroji.
Zadavatel SCIO s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, Jindra Plamitzerová,
jplamitzerova@scio.cz. www.scio.cz.
TAZATEL/KA VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Náplní práce je oslovování nových lidí v místě bydliště a vyplňování
dotazníků ve výzkumu, který není určen ke komerčním účelům. Každý
rozhovor je ohodnocen částkou 160-180 Kč. DPP, věk alespoň 18 let,
možnost dlouhodobé spolupráce.
Zadavatel Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 361/1, 11000 Praha , tel.:210
310 585, http://cvvm.soc.cas.cz.

EURES - EVROPSKÁ SÍŤ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
http://ec.europa.eu/eures

Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz
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ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
IRSKO
PRÁCA V 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. Anglický jazyk je výhodou, nie je však podmienkou, pokiaľ budete rozumieť slovanským jazykom kolegov. Plat od 6.80 GBP/hod.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
ITÁLIE
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový
animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník, animátor - spevák, šéf animátor. Čistý mesačný príjem: 750 - 1350 EUR netto
mesačne + strava a ubytovanie zdarma + bonus 100 Eur na letenku pre skúsených animátorov. Nástupy jar, leto - priebežne. Kandidáti musia byť k
dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
HOLANDSKO
POMOCNÉ PRÁCE V POTRAVINÁRSTVE
Balenie, etiketovanie, skenovanie, váženie - práca na umývacom oddelení
(napr. čistenie prepraviek, náradia...) - muži môžu robiť aj pomocné práce
pri vykosťovaní a úprave bravčového mäsa (napr. nakladanie na pás, vyberanie kostí, orezávanie, porcovanie a pod.) Nevyžaduje sa prax ani znalosť
cudzieho jazyka. Plat: 1200 - 1500 Eur v čistom mesačne. Nástup do práce:
Ihneď - dohodou - nástupy sú priebežne každý týždeň.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
BALENIE
Aj bez angličtiny. Hľadáme ﬂexibilných mužov, ženy aj páry, ktorí budú vykonávať jednoduché pomocné práce na baliacej linke. Nemusíte mať žiadne skúsenosti. Vodičský preukaz sk. B výhodou, nie však podmienkou. Na
pracovisku pracujú dievčatá aj chalani zo Slovenska. Priamo na pracovisku slovenský koordinátor. Pozícia vhodnejšia pre pracovníkov do 22 rokov. Mzda je rozdelená podľa veku pracovníka a je vyplácaná pravidelne každý týždeň od 7,21 Eur brutto/hod. - do 9,67 Eur brutto/hod.
Zadavatel EUROPERSONNEL, s. r. o., Dolný Šianec 2, 91101 Trenčín, tel.:
0917721626, info@europersonnel.sk. www.europersonnel.sk.
CHYŽNÁ - MAREC 2016
Pre nášho klienta v Holandsku hľadáme pracovníčky, ktoré budú pracovať
v luxusných hoteloch na holandskom ostrove Vlieland alebo Terschelling.
Upratovanie hotelových izieb, kúpeľní a spoločných priestorov. Nutná komunikatívna znalosť anglického jazyka. Mzda 9,26 Eur brutto/hod.
Zadavatel EUROPERSONNEL, s. r. o., Dolný Šianec 2, 91101 Trenčín, tel.:
0917721626, info@europersonnel.sk. www.europersonnel.sk.
KYPR
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový
animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník, animátor - spevák, šéf animátor. Čistý mesačný príjem: 750 - 1350 EUR netto
mesačne + strava a ubytovanie zdarma + bonus 100 Eur na letenku pre skúsených animátorov. Nástupy jar, leto - priebežne. Kandidáti musia byť k
dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
MALTA
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový
animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník, animátor - spevák, šéf animátor. Čistý mesačný príjem: 750 - 1350 EUR netto
mesačne + strava a ubytovanie zdarma + bonus 100 Eur na letenku pre skúsených animátorov. Nástupy jar, leto - priebežne. Kandidáti musia byť k
dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.

NĚMECKO
nom byte zdarma. Podmienkou je ovládanie nemeckého jazyka na
mierne pokročilej úrovni. Možnosť dlhodobej spolupráce.
Zadavatel AktivPersonal SK s. r. o., Marka Aurélia 2942/2, 91101, Trenčín, tel.:
0904777758, info@aktivpersonal.eu.www.aktivpersonal.eu.
AU-PAIR NA LÉTO
Rodina z Mnichova-otec lékař,matka učitelka,2 holčičky 5 a 3 roky hledají
aupair slečnu na léto na pomoc k dětem. Rodina má rodinný dům přímo v
centru Mnichova,letní apartmán v Garmisch, kam jezdí na víkendy. Věk
18-27 let,pobyt na 2-3 měsíce.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupairjana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
NANNY
Hledáme ihned mladou zenu do 30 let, němčina ,rodina bydlí v domku oblast Stuttgart, rodina s 1 dítětem, dcera 8 let, rodina má cukrárnu, zmrzlinu,kafe a potřebují někoho na některé dny obsluha u pultu, a hlídání dcery, úkoly ,domácnost. Žádné noční, hodně volno. Plat měsíční 1350,-€.
Zůstat by měla 6 měsíců. Proplatí cestovné +ubytování+strava zdarma.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupairjana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
RAKOUSKO
PRÁCA NA LETNÚ SEZÓNU V OBLASTI HOTELIERSTVA
Nástup apríl/máj na nasledovné pozície kuchár/ka - čašník/čka - chyžná pomocná sila - recepčná - masér/ka. Mzda od 1.200 - 2000 Eur netto dle pozície. Ubytovanie a strava zdarma. Podmienkou je znalosť NJ a prax na danej pozícii.
Zadavatel Dokner Agency s.r.o., Dlhý rad 18, 085 01 Bardejov, tel.: 00421/944
242 881, info@dokner.sk.http://dokner.sk.
ČAŠNÍČKY
Hĺadáme pre hotely, reštaurácie, kaviarne, lyžiarske chaty atď. s nástupom ihneď. Podmienky prijatia prax a znalosť nemeckého jazyka. Plat
cca 1200 - 1400 € netto. Ubytovanie a strava zabepečené
Zadavatel OCCASIO Pracovná agentúra, Hlavná 36, 98101, Hnúšťa, tel.:
0917170734, info.occasio@gmail.com.
ŠPANĚLSKO
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník,
animátor - spevák, šéf animátor. Čistý mesačný príjem: 750 - 1350 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie zdarma + bonus 100 Eur na letenku pre
skúsených animátorov. Nástupy jar, leto - priebežne. Kandidáti musia byť
k dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.: 0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
PLACENÁ PRAXE V HOTELÍCH
Hotel na Mallorce - termín 25.6. - 5.9.2016 - pozice pokojská - strava a ubytování zdarma - odměna 400 EUR / měsíc.
Zadavatel EuroPair, s.r.o., Jaroslava Dudiková, tel.:296 246 111, coolagent@coolagent.czwww.coolagent.cz.

VELKÁ BRITÁNIE
PRACOVNÍK PRE BALENIE A VYSKLADŇOVANIE
Aj bez znalosti jazyka, vhodné pre študentov, páry a skupiny. Práca v sklade v mestách medzi Manchesterom a Liverpoolom(Anﬁeld, Kensington,
Tuebrook). Sklady sú zamerané na hračky a oblečenie. Náplňou práce je
zaskladňovanie a vysklaňovanie tovaru, prípadne určovanie lokácii v sklade pomocou čítačky čiarových kódov. Zaskladňovanie je uskutočňované
na malých ručných vozíkoch. Základná mzda: £7.80 Nástup každý týždeň.
Zadavatel Práca v zahraničí - PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25,
82718, Bratislava, tel.:0904305555, info@centrumprace.eu. www.centrumprace.eu.
AU PAIR
Zkušenosti s domácími pracemi a hlídáním dětí, věk do 30 let - P. Family,
starta may for 1 year, village location, Charlbury, near Witney town, bus to
Oxford, train to London, single mother, British, girl 7 and boy 5, 1 hamster,
work: 25hrs weekly - pocket money £ 75 weekly, non driver ok,
Intermediate English.
Zadavatel Agentura All s.r.o., Yvona Vítková, tel.: 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz. www.agenturaall.cz.
AU PAIR
Zkušenosti s hlídáním dětí a s domácími pracemi, zkušenosti se staráním
se o psy, věk 21 až 30 let - M. Family – start asap, Town location Cheltenh
am, Gloucestershire, Both parents British, Boys 5 and 7, 1 dog (Labrado
NĚMECKO
r), Work 25hrs weekly, Pocket money £90-£100per week, I n t e r m e d i a t e
POMOCNÝ PRACOVNÍK V PEKÁRNI
Miesto výkonu práce je blízko mesta Munster,nástup ihneď. Náplň práce - English needed, Driver needed, Girls only, Start as soon as possible for 6príprava cesta, miesenie - pečenie chleba a pekárenských výrobkov. Mzda 12months
8,80 EUR brutto/hod. Ubytovanie zabezpečené v blízkosti práce v zariade Zadavatel Agentura All s.r.o., Yvona Vítková, tel.: 608 857 847, agenturaall@agenturaall.cz. www.agenturaall.cz.
Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

