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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 nabídku zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí - 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 docela
funguje... Aktuálně je situace pro zájemce o brigády velmi pozitivní - v
podstatě se pomaloučku karta obrací - nabídek na krátkodobé pracovní
příležitosti neustále přibývá, poptávka po brigádnících vzrůstá...
Ti, kteří navštěvují naše pracoviště osobně ví, že v každé oblasti námi poskytovaných služeb u nás získají vždy „přidanou hodnotu” - nejen informujeme, ale
samozřejmě i poradíme... Každá níže uvedená nabídka i v tomto materiálu je
strukturována tak, aby Vám poskytla víc než jen základní informaci....
a když nevíš? Zeptej se!...
TÁBORSKO
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DĚLNÍK/CE
Přijímáme brigádníky - dělníky/ce do balících sekcí a dělníky/ce ve výrobě. Dohoda o pracovní činnosti. Možnost trvalý pracovní poměr.
Zadavatel Partner in Pet Food CZ s.r.o., Jateční 470/II Veselí nad Lužnicí,
Dagmar Budínová, tel.: 734418541, nabor@ppfeurope.com.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DĚLNÍCI DO VÝROBY
Příležitostná výpomoc ve výrobě, manuální zručnost, zodpovědnost...
Zadavatel Grena a.s., Čs. armády 540, Veselí nad Lužnicí, Simona Ichová, tel.:
725582750, ichova@grena.cz.
TÁBOR - SKUPINOVÁ DISKUSE
Na placenou skupinovou diskusi v Táboře na téma pojištění hledáme komunikativní lidi žijící v Táboře a jeho okolí, ve věku 30-60 let, se středoškolským, nebo vysokoškolským vzděláním a středním a vyšším osobním příjmem. Diskuse se koná 17.2., trvá 2 hodiny, odměna pro účatníky je
800,-Kč. Termíny diskuzí - v 16.30-lidé ve věku 30-44 let, v 18.45-lidé ve věku 45-60 let. Přihlásit se mohou lidé nepracující v oborech reklamy, propadace, marketingu, výzkumu trhu,médiích, pojišťovnictví a bankovnictví.
Zadavatel Výzkum trhu, rekrutátorka, diskuse.vyzkumy@centrum.cz.
SOBĚSLAV - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku v Soběslavi, doručovací pochůzka motorizovaná, ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do 7.30 hod. Řidičský průkaz
sk. B. Dohoda o provedení práce. Výdělky do 2.500,- Kč/měsíc.
Zadavatel Česká pošta s.p., dodejna Soběslav, Jana Žákovská, tel.: 734 877
649, http://cpost.jobs.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku ve Veselí nad Lužnicí, doručovací pochůzka
motorizovaná, ranní roznáška tisku, doručení do 7.30 hod. Řidičský průkaz sk. B. Dohoda o provedení práce. Výdělky do 2.500,- Kč/měsíc.
Zadavatel Česká pošta s.p., dodejna Veselí nad Lužnicí, Jaroslava Kloudová,
tel.: 735 793 461, http://cpost.jobs.cz.
CHÝNOV - PRACOVNÍK NOVINOVÉ SLUŽBY
Doručování denního tisku v Chýnově, doručovací pochůzka motorizovaná, ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do 7:30 hod. Řidičský průkaz
sk. B. Dohoda o provedení práce. Výdělky do 2.500,- Kč/měsíc.
Zadavatel Česká pošta s.p., Depo Tábor, Renata Machová, tel.: 381 201 455,
http://cpost.jobs.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - PROVOZNÍ LABORANT/KA
Pracovní poměr na dobu určitou na sezonu. Možnost prodloužení.
Vzdělání - obor chemie, praxe výhodou, mzda 10.000,- Kč + 2.000,- až
3.500,- Kč měsíční prémie.
Zadavatel efko cz s.r.o., Třída Čs. armády 839 Veselí nad Lužnicí, Eva Čížková, tel.: 381 503 123, eva.cizkova@efkocz.cz.
TÁBOR - HOSTESKA/PROMOTÉR
Hledáme akčního brigádníka na propagaci naší společnosti a produktů v
hobby-marketu. Součástí náplně práce bude výpomoc při naceňování
zboží, aktivní informování klientů hobby-marketu o našich produktech a
příprava smluv. Termín brigády je 26., 27. a 28.2. vždy od 8. do 20.00 hod.
Zadavatel BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše
3208/5, 15000 Praha, Tereza Němcová, www.cetelem.cz.
ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - DORUČOVATEL LETÁKŮ, DENNÍHO TISKU
Distribuce denního tisku, nutné úspěšné doručení denního tisku do 7.30
hod. Po - So. Příprava, třídění a roznos reklamního a propagačního materiálu ve vámi zvoleném čase. Pracovní úvazek - 30 hod./týden. Úkolová
mzda, odměna dle počtu doručených kusů, cca 10.000,- Kč hrubého.
Zadavatel Česká pošta s.p., České Budějovice, Jana Michalová, tel.: 387 734
125, http://cpost.jobs.cz.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRACOVNÍK/ICE EXPEDICE CUKRÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ
Zkrácený úvazek nebo DPP. Administrativní práce - fakturace, objednávky, práce na PC. Mzda 5-6.000 Kč.
Zadavatel MARCIPÁNEK s.r.o., Pražská tř. 492, České Budějovice, p.Kolářová, marcipanekcb2@seznam.cz.

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - PRODAVAČ/KA
Zkrácený úvazek 4 hod. - 14-18.00 hod. Agátin svět se zaměřeném na vzdělávací potřeby a kreativní hračky pro děti. Mzda 7-8.000 Kč.
Zadavatel K + L NET s.r.o. - pracoviště ČB, Široká 434, České Budějovice,
Lucie Vlčková, tel.:604 865 226, lucie.vlckova@agatinsvet.cz.
ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÝ KRUMLOV - PRODAVAČ/KA
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Znalost AJ komunikativně, NJ výhodou. Hrubá mzda 75 - 80 Kč/hod.
Zadavatel PEPA STYL s.r.o. - ČK, Masná 131, Český Krumlov, Martina
Bláhová, tel.: 734 311 266, obchod@rezbarstvi-stys.cz.
KÁJOV - DORUČOVATEL PĚŠÍ
Příprava převzatých zásilek a důchodů na doručovací pochůzku, doručování poštovních zásilek, poštovních poukázek a důchodů pěší pochůzkou (využití služebního kola), poskytování služeb v souladu s poštovními podmínkami a podmínkami obchod. partnerů, dodržování technologií. Dohoda o provedení práce, mzda 78 Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., Luděk Tejčka, tel.: 730 188 708
VYŠŠÍ BROD - DORUČOVATEL MOTORIZOVANÝ
Příprava převzatých zásilek a důchodů na doručovací pochůzku, doručování poštovních zásilek, poštovních poukázek a důchodů na pochůzce s
využití služebního vozidla, poskytování služeb v souladu s poštovními
podmínkami a podmínkami obchod. partnerů, dodržování technologií, zástup za absence doručovatelů. Dohoda o provedení práce, mzda 78
Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., Luděk Tejčka, tel.: 730 188 708
ČESKÝ KRUMLOV - DORUČOVATEL - výpomoc v době letních prázdnin
Zástup za dovolené a absence doručovatelů provozovny v Českém
Krumlově. Nástup dle dohody, nutné týdenní zapracování. Dohoda o provedení práce, mzda 78 Kč/hod.
Zadavatel Česká pošta s.p., Michaela Maříková, tel.: 730 188 707
ČESKÝ KRUMLOV - ROZNOS DENNÍHO TISKU
Doručování denního tisku - Český Krumlov a okolí, doručovací pochůzka
s využitím služebního vozu, ranní roznáška tisku - úspěšné doručení do
7.30 hod. Dohoda o provedení práce, mzda 62.70 Kč/hod./4000 měsíc.
Zadavatel Česká pošta s.p., Luděk Tejčka, tel.: 730 188 708
PÍSECKO
KOVÁŘOV - ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Do Hospody Radava přímo na břehu Orlické přehrady ( poblíž obce
Chrást u Záhořan) hledáme brigádníky na tuto pozici: číšník/servírka.
Zkušenosti v oboru předností, příjemné vystupování k zákazníkům, spolehlivost a zodpovědný přístup. Věk od 18-ti let. Platové podmínky 80,Kč/hodinu + premie a bonusy.
Zadavatel DAVO Group, s.r.o., tel.:723 761 803
PÍSEK - DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ OBI.
Sháníme schopného kolegu pro doplňování zboží v OBI Písek cca 1x týdně na výpomoc našemu pracovníkovi, odměna dle odpracovaných hodin
á 90 Kč / hod.
Zadavatel DISPOSERVIS s.r.o., Bronislava Kubíková, tel.: 777 080 124, bronislava.kubikova@disposervis.cz.
PÍSEK - UKLÍZEČ/KA
Zaměstnání na dohodu o provedení práce, zkrácený úvazek cca 20 hod.
týdně. Po zapracování možnost na HPP. Pracovní doba čtvrtek - neděle odpolední směna dohodou. Mzda 60 Kč/hod.
Zadavatel STŘEDOVĚKÉ KRČMY, s.r.o., Hradišťská 326, Písek, tel.: 602 340
344.
ČIMELICE - POMOCNÉ PRÁCE VE SKLADU
Vyskladňování kontejnerů. Rozpis směn je udán vždy cca 3 dny předem.
Mzda - pro základní brigádníky od 70 Kč/hod., možnost odměn za práci o
víkendu. Po zapracování mzda od 100 Kč/hod.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Martina Křivancová, Žižkova třída 182,
Písek, http://manpower.jobs.cz.
STRAKONICKO

STRAKONICE - OPERÁTOR KVALITY / KONTROLOR
Vizuální kontrola kvality a třídění vad. Drobné opravy dílů. Balící práce.
Plat 100-130 Kč/hod.
Zadavatel EuroCon Czech s.r.o., Eduard Kutlák, tel.: 737 340 588, jihocesky@eurocon.cz.
ŘEPICE - BALENÍ BALÍKŮ.
PROKARAVAN s.r.o. nabízí brigádu v obci Řepice na pracovní pozici expedice - balení balíků. Nástup 1.4.2016. Mzda 14.000 Kč.
Zadavatel PROKARAVAN s.r.o. - pracoviště Řepice, Vladimír Hendrich, hendrich@prokaravan.cz.
EURES - EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures
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IRSKO
PRÁCA V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE
Výroba 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. Plat od 6.80 GBP/hod. Ubytovanie je zabezpečené
pred príchodom. Termín nástupu počas celého roka.
Zadavatel PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, tel.:
090430555, http://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. Nástupy - jar, leto - priebežne. Kandidáti
musia byť k dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov. Čistý mesačný príjem750 - 1350 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie zdarma.
Zadavatel PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, tel.:
090430555, http://centrumprace.eu.
HOLANDSKO

PRACOVNÍCI DO PRODUKCIE A SKLADOV
Náplňou práce je vykladanie, balenia, etiketovanie a váženie tovaru
rôzneho druhu ako šaláty, zelenina, ovocie, cukrovinky,... Práca je vhodná
pre mladých a flexibilných ľudí, ktorí nemajú problém pracovať v rôznych
sektoroch spracovania tovaru či už v teplom alebo chladnom prostredí.
Ponúkaný plat (brutto) 8.59 - 10 EUR /hod. podľa veku pracovníka a
pracovného miesta.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o., Nová 7, Prievidza, tel.: 0948 419 720,
praca@agenturasuperjob.sk.
PRACOVNÍK VE SKLADU S ELEKTRONIKOU - Venray.
Příprava zboží na finální expedici. Práce na montážní lince, odpovědnost
za objednávky, práce ve skladu, přijímání objednávek, třídění
komponentů, balení, skenování čárových kódů pomocí ručního skeneru,
kontrola kvality zboží, etiketování.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc,
prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
PRACOVNÍK VE SKLADU S POTRAVINAMI - Elst.
Práce pro dívky a chlapce. Přípravář online objednávek. Vychystávání
objednávek s hlasovým systémem - každý člověk dostane vlastní příkazy,
balení, sběr objednávek, headset, mikrofon, etiketování. Pokročilá
znalost anglického nebo německého jazyka.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc,
prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
PRACOVNÍK V LOGISTICKÉM CENTRU - Tilburg.
Logistické centrum s exkluzivními vonnými svíčkami a dekorativními
doplňky. Balení zboží, vychystávání s pick 2 light systém, balení, třídění a
kalkulace, kontrola kvality a skenování, přijímání objednávek pomocí
objednacího seznamu, nakládání a vykládání zboží na nákladní vozy.
Velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka. Sezóna říjen,
listopad, prosinec.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc,
prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
KYPR
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník,
animátor - spevák, šéf animátor. Nástupy - jar, leto - priebežne. Kandidáti
musia byť k dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov. Čistý mesačný príjem750 - 1350 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie zdarma.
Zadavatel PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, tel.:
090430555, http://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. Nástupy - jar, leto - priebežne. Kandidáti
musia byť k dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov. Čistý mesačný príjem750 - 1350 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie zdarma.
Zadavatel PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, tel.:
090430555, http://centrumprace.eu.

NĚMECKO
HANDLINGOVÉ SLUŽBY NA LETIŠTI MNICHOV
Náplň práce - zabezpečení plynulého a rychlého odbavení zavazadel. Dob
rá znalost německého jazyka. Vlastní automobil. Čistý trestný rejstřík.
Work Service Czech s.r.o., Londýnská 730/59, Praha 2, praha@workservice.cz.www.workservice.cz.

NĚMECKO
PRACOVNÍK VE SKLADU KAUFLAND - Donnesdorf.
Práce je vhodná i pro páry. Balení, třídění, skenování čárových kódů, vychystávání objednávek a příprava zboží pro expedici, starání se o pořádek a čistotu ve skladu. Komunikativní znalost německého jazyka.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc,
prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
PRACOVNÍK VE SKLADU S PNEUMATIKAMI - Wedemark.
Práce je vhodná pro muže. Kontrola a montování pneumatik, zakládání
ventilů a náhradních pneumatik, starání se o pořádek a čistotu ve skladu.
Komunikativní znalost německého jazyka.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc, prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
PRACOVNÍK VE SKLADU KAUFLAND - Unterkaka.
Práce je vhodná i pro páry. Balení, třídění, skenování čárových kódů, vychystávání objednávek a příprava zboží pro expedici, starání se o pořádek a čistotu ve skladu. Komunikativní znalost německého jazyka.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc,
prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
PRACOVNÍK VE SKLADU DHL-PRIMARK - Monchengladbach
Práce je vhodná i pro páry. Balení, třídění, skenování čárových kódů, vychystávání objednávek a příprava zboží pro expedici, práce na elektrickém vozíku, starání se o pořádek a čistotu ve skladu. Zkušenosti s prací
na EPT. Komunikativní znalost německého jazyka.
Zadavatel OTTO Czech, s.r.o., Palachovo náměstí 1, 772 00 Olomouc, prace@ottoworkforce.cz. tel.: 60348 041, 603488040, www.ottoworkforce.cz.
RAKOUSKO
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
Hledáme šikovného pracovníka do významné strojírenské společnosti v
Linzi. Náplň práce - různé činnosti dle kvalifikace - práce na svařovně obsluha strojů - pomocné práce ve výrobě. Pracovní poměr je na dobu
určitou. V případě šikovnosti je možné se domluvit na dlouhodobé
spolupráci.
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s r.o. České Budějovice, Pavla Ćiháková,
tel.: 386351988,cvcb@bohemia-manscraft.cz.
ŠPANĚLSKO
ANIMÁTOR
Pre nášho partnera hľadáme šikovných mladých ľudí na pozície: športový animátor, detský animátor, animátor all-rounder, animátor - tanečník,
animátor - spevák, šéf animátor. Nástupy - jar, leto - priebežne. Kandidáti
musia byť k dispozícii minimálne na obdobie 2 - 3 mesiacov. Čistý mesačný príjem750 - 1350 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie zdarma.
Zadavatel PERSONALNY LEASING, s.r.o., Bajkalská 25, Bratislava, tel.:
090430555, http://centrumprace.eu.
ŠVÝCARSKO

VOĽNÉ MIESTA DO HOTELOV
Čašník, Kuchár, II Kuchár, Šéf kuchár, Barman, Chyžné s praxou,
Recepčné/-ý, umývač riadu s praxou. Prevažne Alpská oblasť.
Zadavatel Gabriela Belko Be-Sa express agency, Akademika Hronca 3, 04801,
Rožňava, tel.: 0907 162 868, info@be-sa.sk.
VELKÁ BRITÁNIE
OPATROVANIE LIVE-OUT POZÍCIE
Pre nášho klienta hľadáme ľudí - preferencia ženy- na live-out opatrovanie. Ubytovanie vlastné, v rámci pracovnej doby sa navštevujú rôzni klienti. Termín nástupu22.02.2016. Počet miest je obmedzený. Výborná pracovná príležitosť pre každého s komunikatívnou angličtinou, certifikát
ani vzdelanie nie je podmienkou. Profesionálny tréning poskytuje zamestnávateľ. Mzda od 7.35 GBP/h (cca 10 EUR).
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín,
tel.: 0918680691, uc@universalconsulting.sk.
PRÁCA V SKLADOCH
Pozícia je vhodná pre jednotlivcov, páry, skupinky. Triedenie - plastové
ramienka na šaty - paletizácia produktov - kontrola kvality ramienok na
šaty - príprava na expedíciu - expedovanie pre veľkoobchod, maloobchod - akákoľvek manuálna práca v skladoch. Mzda od 6,7 – 10,5 GBP
/hod tj. cca 8,71 –13,5 Eur/hod.
Zadavatel Personela s.r.o. Zvolen, tel.:0911 968 086, www.personela.sk. personela@personela.sk.
PRÁCA V SKLADOCH
Balenie a príprava ovocných, zeleninových šalátov, výroba pečiva a aj balenie - ďalšich polotovarov pre velkoobchod ale aj maloobchod, pre obchodné reťazce. Balenie je vykonávané pri stole alebo za pásom. Práca je
vhodná pre ženy, mužov, skupinky alebo páry. Mzda od 6,7 GBP - závisí od
smeny, nadčasov ....
Zadavatel Personela s.r.o. Zvolen, tel.:0911 968 086, www.personela.sk. per-

Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

