Jihočeská informační
centra pro mládež
www.jicm.cz

BRIGÁDY V JIHOČESKÉM KRAJI A ZAHRANIČÍ
Je tu poslední týden prvního měsíce nového roku a jihočeská Informační centra pro mládež pro vás již
potřetí v tomto roce zpracovala informační nabídku zadavatelů krátkodobých pracovních příležitost. Dalo by
se říci, že docela nic moc, nabídek na brigády v regionech je minimum a co se týče zahraničí, tak tam není
situace o moc lepší. Proto radíme - moc nepřebírejte a snažte se brigádu na léto si zajistit již nyní. Zcela
jistě se budeme snažit a leccos zajímavého pro vás určitě objevíme, ale jak se říká... lepší vrabec v hrsti,
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TÁBORSKO
TÁBOR - KVĚTINÁŘKA S PRAXÍ
Hledáme na nepravidelnou výpomoc v
prodejně květin květinářku s praxí, která
má základní znalost práce na PC.
Zadavatel Ing. Josef Matějíček, Jan
Matějíček, U Bechyňské dráhy 1505
608 566 636, velkoobchod@emir.cz
TÁBOR - ADMIN PRO FACEBOOKOVÉ
STRÁNKY
Hledáme schopného admina pro FB
stránky, který by psal jeden až dva
zajímavé příspěvky na naše FB stránky
Miluju kecky, obsah je plně na adminovi.
Hledáme ideálně středoškoláka/
středoškolačku, zájem o kecky, sneakers
apod. podmínkou. Pokud tě brigáda
zaujala, napiš nám na email
info@botyplus.cz proč bysme měli
vybrat právě tebe, podívej se na FB na
naše stránky a napiš, o čem by jsi psal,
jak by jsi stránky vylepšil a krátký
životopis. Odměna měsíčně, podle počtu
příspěvků.
Zadavatel Boty plus Texta Tábor s.r.o.,
Kateřina Šupková, info@botyplus.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

na únor 2013, 60,-Kč/h, zajištěná doprava
tam i zpět zdarma. Plat:60 Kč/hodina
Zadavatel Bohemia Manscraft, spol. s.r.o.
p. Čiháková, Dr. Stejskala 2, 37001 České
Budějovice, +420 608 822 658
Cvcb@bohemia-manscraft.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ASISTENT V
ADMINITRATIVĚ
Třídění obchodních smluv,kompletování
smluv,vyřizování emailové pošty,
objednávek,zadávání dat do PC,běžné
denní pochůzky(pošta,úřady,obchodní
partneři). SŠ vzdělání, časovou
nezávislost,dochvilnost.Své CV zasílat
na email, ribele@seznam.cz.
Zadavatel Brokers, Pražská, 37001 České
Budějovice, p.Holá, Telefon: 774528068
E-mail: ribele@seznam.cz
ELEKTROTECHNIK / ELEKTRIKÁŘ
Hledáme brigádníka
v oboru Elektro,
IRSKO
který bude milovat domácí automatizaci
stejně tak, jako my. Aktuální volné místo
je vhodné pro budoucí elektrotechniky a
elektrikáře. Vybraný uchazeč nám bude
pomáhat s každodenními záležitostmi v
oblasti Elektro. Pracovní pozice je
ČESKOBUDĚJOVICKO
vhodná pro studenty SŠ/VŠ. Využijte
možnost
pracovat pro perspektivní
ČESKÉ BUDĚJOVICE - MANAŽERKA A
celosvětovou
organizaci, která neustále
ORGANIZÁTORKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
roste.
Vaše
životopisy
a motivační dopisy
Přijmeme studentku na pozici manažerky
včetně
fotografie
zasílejte
na adresu
a organizátorky zájmových aktivit pro
podpora@loxone.cz .
děti v Českých Budějovicích a okolí.
Práce je na čtvrteční až poloviční úvazek. Náplň práce: - Instalace a testování
elektronických zařízení - Spoluúčast při
Požadujeme organizační a vůdčí
schopnosti, komunikativnost, flexibilitu, vývoji produktů a jejich testování
zodpovědnost, poctivost, samostatnost, - Spolupráce při podpoře zákazníkům
- Vyhledávání informací na internetu.
odolnost vůči stresu, řidičský průkaz
PRACOVNÍ DOBA: - alespoň 10 hodin
skup. B., příjemné vystupování, kladný
týdně - nejlépe 2 hodiny denně
vztah k dětem a pracovní nasazení.
- principielně dle domluvy. FINANČNÍ
Mzda: 3000 - 5000 Kč/měsíčně.
OHODNOCENÍ: - 50,-/hod.
Kontakt: tel. 777 758 972 email:
Zadavatel Loxone s.r.o., Kněžskodvorská
reditel@rytmik-krouzky.cz.
2632, 37004 České Budějovice, Jan Král,
Zadavatel Rytmik s.r.o., 28.října 854/258,
podpora@loxone.cz
70900 Ostrava - Mariánské Hory,
ČESKÉ BUDĚJOVICE - KRÁTKÝ
ČESKOKRUMLOVSKO
PRŮZKUM TRHU
ČESKÝ KRUMLOV - OSTRAHA
Hledáme nejlépe studenty z Českých
PRODEJNY TEXTILU
Budějovic, Trhových Svinů a okolí
Přijmu pracovníky na ostrahu prodejny
Zodpovědnost, spolehlivost, dobré
od 1.2. - 6.2. v době od 9.00 - 19.00 plat
komunikační vlastnosti. Nástup možný
75 kč čistého na hodinu. Výplata do
ihned. Více info emailem. Do předmětu,
konce měsíce února. Volejte ihned
prosím, uveďte město.
603462609.
Zadavatel A&E, martjjja@seznam.cz
Zadavatel Roman Havelka Ostraha osob a
DOUČOVÁNÍ: UČITEL NĚMČINY
majetku, Roman Havelka, 603 462 609
Výuka NJ, konverzace.
Rom.havelka@seznam.cz
Zadavatel Jan Trsek, jan@trsek.cz
ČESKŸ KRUMLOV - MERCHANDISIG ČESKÉ BUDĚJOVICE - ÚKLID
DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
APARTMÁNŮ
Hledáme pracovníka/ci na doplňování
Hledáme brigádníky na úklid apartmánů
drobného potravinářského zboží na
na sobotu 2.2.2013. Nabízíme: -brigádu

ČESKOKRUMLOVSKO
prodejně Kaufland v Českém Krumlově.
Jedná se o umístění zboží do regálů,
kontrolu expirací, urdžování čistoty a
neporušenosti obalů. Frekvence návštěv:
•2x měsíčně • délka jedné návštěvy 1
hodina. v případě oboustranné
spokojenosti možnost rozšíření
spolupráce i v dalších projektech finanční ohodnocení 70,-Kč/hod.
Zadavatel DaDa Promotion, s.r.o.
Děkanská vinice I 14,, 14000 Praha, Iva
Gintarová, Telefon: +420734596431
E-mail: brigada@dadapromotion.com

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
GRAFIK/DESIGNÉR
Pro nově spuštěný portál
NAJDIGRAFIKA.CZ Hledáme schopné
grafiky a grafičky, kteří zvládnout design
loga, banneru, vizitek, a dalších. Nutná
pokročilá znalost grafických programů.
Náplň práce: Zpracování grafických
poptávek.
Zadavatel Antee s.r.o., Zbyněk Žiška
Nabor@najdigrafika.cz
HLEDÁME KREATIVNÍ OSOBU NA
VÝROBU VIDEOSPOTU
Česká koalice Social Watch a
Ekumenická akademie Praha hledají
kreativní osobu pro jednorázovou
brigádu - natočení videospotu na
podporu boje proti chudobě a
genderovým nerovnostem. Více info
http://www.un.org/millenniumgoals/index.
shtml ). Scénáře spotů zasílejte do 28. 2.
2013 na adresu
adamusova@padesatprocent.cz
Ze zaslaných scénářů vybereme do 5. 3.
2013 vítěze/vítězku, který/á spot realizuje
a obdrží honorář 30 000 Kč. Více o Social
Watch: www.socialwatch.cz
http://twitter.com/socwatch_cz
www.facebook.com/pages/Social-WatchCZ/112261262165396?ref=ts&fref=ts
Zadavatel Ekumenická akademie Praha
Marcela Adamusova
Adamusova@padesatprocent.cz
JEDNORÁZOVÝ VÝDĚLEK
Pro významného klienta hledáme
programátora který vytvoří design a
naprogramuje webovou prezentaci.
Podrobnosti zadání konkrétním
zájemcům. Nejlépe lidé kteří mohou
vystavit Fakturu. Popřípadě zájmu, vám
zašlu více info. a částku za vámi
vypracovanou práci.
Zadavatel Hana Rožňová
hanaroznova@extracompany.cz
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HOLANDSKO
POMOCNÝ PRACOVNÍK/ČKA V
MÄSOZÁVODOCH
Vhodné aj pre partie bez praxe a bez
znalosti cudzieho jazyka. Rôzne lokality
v Holandsku - Scherpenzeel, Someren,
Druten, Boxtel, Holandsko. PONÚKANÝ
PLAT (BRUTTO): od 700- 900 Eur netto
mesačne (PO ODRÁTANÍ UBYTOVANIA).
TERMÍN NÁSTUPU: Február- Marec 2013.
Náš dlhoročný holandský klient ponúka
voľné pracovné miesta pre
ABSOLVENTOV aj bez praxe a bez
jazykových znalostí. NÁPLŇ PRÁCE :
- rôzne práce na expedícii ( balenie,
etiketovanie, váženie...) - práca na
umývarke ( napr. čistenie prepraviek,
náradia...) - pomocné práce pri úprave a
vykosťovaní bravčového mäsa na linke
(nakladanie na pás, vyberanie kostí,
orezávanie, porciovanie...). Pracuje sa na
linke - v tempe 5dní v týždni, min. 36
h/týždenne + nadčasy sú platené extra
+ niektoré závody majú dvojzmenné
prevádzky ranná zmena : 06:00 - 14:00
poobedná zmena 14:00 - 22:00
NOČNÉ ZMENY SA NEROBIA
V závodoch je celoročná teplota okolo
10°C. Pracovný odev vrátane topánok
zabezpečuje zamestnávateľ. Preferovaný
vek do 22 rokov - od starších ako 23
rokov zamestnávateľ požaduje predošlé
skúsenosti s prácou s nožom (napr. ako
mäsiari či kuchári) - starší uchádzači vyučení kuchári, majú možnosť
absolvovať bezplatný tréning a stať sa
mäsiarmi - vykosťovačmi s platom od
1100 - 1500 Eur netto mesačne (počas
tréningu ste platení).
Zadavatel Universal Consulting s.r.o.
Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín
Http://www.universalconsulting.sk, Tel.:
+421 (0)32 7440174, Fax: + 421 (0)32
7432460, zivotopis@universalconsulting.sk
BALIAREŇ SUŠIENOK - BALIČ
Práca so sušienkami na baliarenskej
linke, operátori, pekári sušienok, predáci
v Holandsku. Znalosť ANGLICKÉHO
alebo holandského jazyka NUTNÁ!
Skúsenosti s prácou s potravinami na
baliacej linke, znalosť hygienických
noriem HACCP. Práca na tri zmeny. Iné
výhody - 8,48 Eur/hod brutto
- ubytovanie za úhradu 50 EUR/týždeň
zabezpečené zamestnávateľom (sťahuje
sa zo mzdy) - zdravotné poistenie
18,75Eur/týždeň si hradí zamestnanec
sám, (sťahuje sa zo mzdy) - doprava z a
do práce v NL je zabezpečená v rámci
Holandska zamestnávateľom
- dovolenka dohodou so

HOLANDSKO

NĚMECKO

zamestnavateľom - cestu do Holandska si FRÉZAŘ - OBRÁBĚČ CNC
hradíte sami - žiadny sprostredkovateľský Požadujeme - SŠ/SOU vzdělání ve
poplatok pre našu agentúru. Jazykové
strojírenství(ideálně obráběč kovů)
znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý - znalost NJ na středně pokročilé úrovni alebo Holandský jazyk - mierne pokročilý znalost pro práci s CNC (ideálně doosan),
Zadavatel Want 2 Work s. r. O., Hlavná 108, fréze (axa) - zkušenosti na obdobné
technické pozici (fréza, obsluha CNC
040 01 Košice, Natália,
obráběcí stroje) - zkušenost s obsluhou –
E-mail: natalia@want2work.sk
nastavení korekce, seřizování stroje,
http://www.want2work.eu
upínání nástavců, výměna poškozeného
FRANCIE
nástavce, aj. - ochota pracovat na směny
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A
Nabízíme - 1500 Kč / čistého / den MLÁDEŽ
zajímavou brigádu - zajištění ubytování
4* Golf Hotel. Pozice: recepční,
- zajištěný delegát naší společnosti v
číšník/servírka, pokojská, pomocný
Německu - práce na zajímavém projektu
kuchař/pomocná síla v kuchyni.
- práce u Passau. Jedná se o brigádu
Nabízíme: kapesné 5O0 Eur/měs.,
obsluhu CNC stroje, popřípadě frézy
ubytování a stravování zdarma. 8 hodin
další práce potřebné pro obrábění
denně, 5 dni týdně. Požadujeme: znalost materiálu (broušení, vrtání, soustružení,
FJ. Praxe.Nástup: duben-červen, délka
frézování
pobytu: 2-6 měsíců (nejpozději do 30.
Zadavatel EUROPE SKY s.r.o., Tereza
Září).
Makovská, Obránců míru 2171, 27201
Zadavatel SWS GROUP, Alexandra
Kladno - Kročehlavy, 774 774 774
Vorobyová, Praha, 774 074 113
HLÍDÁNÍ DĚTÍ: AU-PAIR DO ŘÍJNA
info@swsgroup.cz
Hledáme Au-pair pro tříletou holčičku pracovní doba: ranní vodění do školky,
KYPR
odpoledne 12:30 - cca 18:00 AKTIVNÍ
zabavení - plavání, Zoo, hřiště, tvůrčí
HOTELOVÝ PERSONÁL
práce, výlety - iniciativě se meze
bsadzované pozície: hotelový personál
nekladou, večery. Podmínkou je německý
(čašník, barman, chyžná, recepčná,
jazyk - úroveň A2/B1 - komunikativnost a
pomocník v kuchyni, kuchár, údržbár,
kuchařské schopnosti - vývar, jiné
elektrikár). Čistý mesačný príjem: 550
EUR netto mesačne + sprepitné + strava polévky, pár hlavních chodů a snaha
a ubytovanie zdarma + letenka naspäť na ZAČLENIT SE DO RODINY. Hledáme
někoho, kdo bude dítě vychovávat, vést k
Slovensko zdarma. Počet
obsadzovaných pozícii: vyše 60 voľných samostatnosti, mluvit s ním a zároveň se
mu stane láskyplným sourozencem. K
pozícii. Požiadavky na uchádzača:
dispozici vlastní pokoj s notebookem a
konverzačná až dobrá znalosť
internetem, strava, možnost navštěvovat
anglického jazyka (závisí od pozície) a
kurz NJ, po domluvě auto, vstupné na
skúseností na rovnakej alebo podobnej
pozícii. Miesto práce: Protaras. Nástupy všechny rodinné výlety, rodinná
dovolená + samostatné volno. Své CV s
do zamestnania: máj alebo jún 2013.
dotazy a fotografií posílejte na mail.
Uchádzači musia byť k dispozícii
Zadavatel Petra Palová
minimálne na obdobie 3 mesiacov. Iné
Palova.petra@gmail.com
výhody - bezplatné zabezpečenie
ubytovania a stravovania - zabezpečené OPATROVATEĽKY + ZS
Pre rodiny v Nemecku hľadáme
sociálne poistenie - práca 8-9 hodín
zdravotné sestry a opatrovateľky s
denne / 6 dní v týždni - letenka späť
nástupom počas celého februára 2013
ZDARMA na konci sezóny. Jazykové
tina . Podmienka: komunikatívna
znalosti: Anglický jazyk - mierne
nemčina. Platove podmienky: od 1400 –
pokročilý.
1750 EUR/Netto / pri jednom pacientovi.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
Turnusy sú 2-3 mesačné. Cestovné sa
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
prepláca od 130-180 EUR. Rodiny sú v
Http://www.prostaff.sk, Mgr. Cyril Černák
celom Nemecku. Strava a ubytovanie v
Tel.: 0903144870, 0905524996
rodinách/bezplatne/
Zadavatel MUDr. Kinčekova Jana - LIVING,
MUDr., PhD Jana Kinčekova
Tel.: +421 55 6998550, +421 (0)917108895
Adlerova 12 040 22 Košice
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NĚMECKO
CHŮVA - NJ - AJ NEBO ŠJ
A professional mother living in Hamburg
in GERMANY seeks an au pair or nanny
to help care for her two children aged 3
years and 1 year old. Mother is a casting
director for films and advertising. Both
children go to Kindergarten during the
day. They live in a 3 bedroom apartment
with two terraces in a lovely residential
area just 5 minutes walk from the bus
stop and 20 minutes from Hamburg city
centre. The au pair /nanny will have her
own fully furnished bedroom. Babysitting
is 0-3 times/week and all Saturday
afternoons and Sundays are free. The
family wish to find a very good English
or German or Spanish speaking nanny.
Zadavatel KES AGENCY,
775 213 911 info@kesagency.com,
kesagency@seznam.cz

RAKOUSKO
yžiarskych strediskách. Jazykové
znalosti: Nemecký jazyk - aktívne.
Ponúkaný plat (brutto): 1600 - 2500
EUR/mesiac
Zadavatel Stefan Liebig backUP job agency,
Rudnianska Lehota 175,
972 26 Nitr. Rudno, Zdenka Liebig
Tel.: 0948 453339, E-mail: info@backupjobs.com, http://www.backup-jobs.com

ŘECKO

ANIMÁTOR LÉTO 2013
Cestovní kancelář hledá animátory pro
léto 2013. Náplň práce: realizace
sportovního a zábavního programu pro
klienty CK Neckermann, navození
klubové atmosféry, komunikace s klienty,
výpomoc delegátovi v destinaci,
spolupráce při pořádání výletů a exkurzí.
Požadujeme: komunikační znalost
anglického jazyka (další jazyk výhodou),
RAKOUSKO
možnost odcestovat do destinace na 3
měsíce (polovina června – polovina září),
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
kladný vztah k dětem, praxe výhodou,
Ponúkaný plat (brutto): 10.50 - 12.50
týmového ducha, nadšení pro práci s
EUR/hodina. príspevok na stravné 26
lidmi,komunikační schopnosti,
€/pracovný deň + príspevok na
samostatnost. Ubytování a stravování po
ubytovanie. Termín nástupu: dohodou.
celou dobu pobytu, letenky do destinace
Ponúkame prácu pre skúsených
stavebných robotníkov na pozície maliar, a zpět, praxi v cestovním ruchu zajímavé
finanční ohodnocení, práci v příjemném
tesár, stavebný stolár, murár, klampiar,
podlahár, sadrokartonista,montér sanity prostředí a kolektivu mladých lidí, zázemí
mezinárodní cestovní kanceláře. Zájemci
a žeriavnik. Nutná znalosť nemeckého
zasílejte své životopisy na adresu
jazyka na komunikatívnej úrovni u
kariera@ckneckermann.cz, předmět
každého uchádzača. Prax na pozícii
minimálne 5 rokov, vodičský preukaz sk. ANIMÁTOR.
Zadavatel Thomas Cook s.r.o., Zuzana
B + vlastné auto.
Zadavatel Idex, s.r.o., Pribinovo námestie 8, Davidová, U Průhonu 1588/11a, 224 422
937, kariera@ckneckermann.cz
971 01 Prievidza, Ing. Monika Beláňová
Tel.: 0914333692, 0914333693,
ŠVÝCARSKO
Http://www.idex.sk
OPATROVATEĽKY
+ ZS
ČAŠNÍK/ČKA, KUCHÁR - HOTELY V
Pre rodiny vo Švajčiarsku hľadáme
RAKÚSKYCH ALPÁCH
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti zdravotné sestry a opatrovateľky s
nástupom počas celého februára 2013
Kellner/in - - Positionen als Commis de
Rang, Chef de Rang - Einsatz ist in allen Práca na: slovenskú /českú živnosť,
Podmienka: dobrá nemčina alebo
Servicebereichen der Größe des Hotels
entsprechend, Service von Speisen und francúzština . Výhodou skúsenosti a prax
v opatrovateľstve. Platové podmienky:
Getränken, Einhaltung der jeweiligen
1895-2350 CHF /netto/mesiac. Turnusy sú
Servicestandards.
2- 3 mesačné. Cestovné je preplatené do
Koch/Köchin - - Positionen als Commis
výšky 233-350 CHF tam a späť. Rodiny
de Cuisine, Chef de Partie, Sous Chef,
sú v celom Švajčiarsku AKTUÁLNE
Executive Chef - Zubereitung der
rodiny
Speisen in Abhängigkeit des
- 01.02.- pani /Giswil, - 01.02.Aufgabengebiets oder der zugeteilten
Pani/Neuhausen, - 01.02.-muž/Aesch
Station, Mise en Place, Zuständig für
Sauberkeit in der Küche und Einhaltung - 08.02.- Pani/Domat.....,
Zadavatel MUDr. Kinčekova Jana - LIVING,
von Hygienestandards. Iné výhody
MUDr., PhD Jana Kinčekova
•Strava a ubytovanie je zdarma¨,
• Hradené zdravotné a sociálne poistenie Tel.: +421 55 6998550, +421 (0)917108895
Adlerova 12 040 22 Košice
v Rakúsku, • Práca prevažne v l

VELKÁ BRITÁNIE
BALÍRNY OBLEČENÍ MARKS &
SPENCER
ÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU:
věk od 18 let. min. mírně / středně
pokročilá AJ. délka pobytu je od 3
měsíců. odměna 6.28 GBP/hod denní,
noční 6.63 GBP/hod. místo výkonu Warrington. ubytování zařízené (70 GBP
za týden). doprava do balíren
individuálně. doba výkonu pracovní
praxe za týden 32 - 48 hod/týd. (vždy den,
den, noc, noc a 4 dny volna nebo 5x 8
hodin a 2 dny volna). nabídka je vhodná i
pro dvojice. nástupy celoročně
nástupy nyní každé Úterý. Všechny
programy zajišťujeme na základě
povolení od MPSV. Rádi poskytneme
kontakt na klienty, kteří tento program již
absolvovali pro ověření referencí.
Informace ohledně nákladů a výděkjů
ZDE: http://www.coolagent.cz/cz/4431-gbbaleni-obleceni.html. Brno - Jarka - 777
124 368 brno@coolagent.cz, Praha –
Markéta - 777 024 368
studium@coolagent.c
Zadavatel Euro Pair s.r.o. (COOLAGENT)
JARKA DUDIKOVA, brno@coolagent.cz
800 124 368
MOTHERS HELP KE 2 MALÝM DĚTEM AJ - ŠJ IHNED
Colombian/British family living in
Dulwich, London SE21, seek an aupair to
help care for their two children aged 3
years and 19 months old. Mother and
father are both doctors. Both children go
to nursery during the day. They live in a 4
bedroom semi detached house with
garden just 5 minutes walk from the bus
stop and 10 minutes walk from the train
station and shopping facilities. A cleaner
comes in twice a month. The aupair will
have her own bedroom with TV, DVD
player and a private bathroom.
Babysitting is 1-2 a week and the aupair
will have two days off per week. The
family wish to find a very good English
or Spanish speaking aupair who has
previous experience caring for younger
children.
Zadavatel KES AGENCY
KES AGENCY info@kesagency.com
Www.kesagency.com, 775 213 911
kesagency@seznam.cz

EVROPSKÝ PORTÁL
PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures
Volná pracovní místa v 31 evropských
zemích... údaje o životě a práci
v zahraničí...a spousta dalších informací
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