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BRIGÁDY V ZAHRANIČÍ Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí
Francie, Holandsko, Irsko, Kypr, Malta, Německo, Rakousko, Španělsko,  V.Británie, USA...

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE z.s.

PRACOVNÍCI DO PEKÁRNE
Hľadáme mužov, ženy, páry na prácu v pekárni s dlhoročnou tradíciou na výro-
bu muffinov, cup cakov a koláčov. Pracujete v teplom prostredí. Ide o 2-zmennú
prevádzku, cca. 40 hod./týždenne, víkendy sú voľné. V prípade potreby možné
nadčasy. Mzda6,70 libier/hod, pracovníci nad 25 rokov 7,20libier/hod.
Zabezpečené zamestnávateľom v domoch, tzv. sharehouse. K dispozícii sú
1,2,3-posteľové izby. Domu sú kompletne zariadené a na dobrej úrovni.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o.  Nová 7, 971 01 Prievidza. tel.: 0948 419 720,
www.agenturasuperjob.sk.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA ,POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI, POKOJSKÁ.
Placená stáž pro studenty a mládež. Mayo,Clare hotels 4-5*. Kapesné 1120-
1400 eur/měsíc, ubytování a stravování. Požadujeme věk 18-30 let. výborná
znalostAJ.,praxe. Nástup ihned, délka: 6-12 měsíců.
Zadavatel SWS group, Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 6. tel: 774 074 113,
www.swsgroup.cz.
AU PAIR
Rodina s Irska se 3 holčičkami (5,4 a 20 měsíců) hledá Au Pair s nástupem za-
čátkem května 2017 s možností zůstat min. 6 měsíců. Rodina bydlí v Irsku na far-
mě, mají 2 poníky a psa. Rodina požaduje 30–35 hodin a nabízí kapesné ve
výši 150 EUR týdně + ubytování a stravu zdarma.
Zadavatel Euro Pair s.r.o., Divadelní 4, 602 00 Brno, Kamila Tomančáková, br-
no@coolagent.cz, www.coolagent.cz.

HOTELOVY PERSONAL
Obsadzované pozície - čašníci/-čky, barmani/-nky, chyžné, housemani, plavčí-
ci – pool attendanti, kuchári (commis chef, chef de rang), iný pomocný personál
v hoteli. Miesto práce Malta, 5-hviezdičkový hotel. Mesačný príjem 950 - 1300
EUR brutto mesačne ( základný plat 950 EUR, plat s nadčasmi 1100 - 1300
EUR) + strava počas práce zdarma. Jazykové požiadavky - konverzačná zna-
losť anglického jazyka. Nástupy do zamestnania - apríl, máj alebo jún 2017, na
3 - 12 mesiacov. Pohovory ve spolupráci s partnerským hotelom z Malty - Praha

LETNÍ BRIGÁDA V HERSHEY’S PARKU
Jedná se o pozici pokojské u zábavního parku Hershey’s. Začátek práce polo-
vina - konec června, konec práce polovina září. Pracovní náplň - úklid pokojů,
koupele, toalet. Mzda 8.50USD/hodina, přesčas 12.75USD/hodina. Nutná
účast na osobním pohovoru se zaměstnavatelem 26.3.2017 v Praze.
Zadavatel Czech-us, v.o.s., Vodičkova 791/41, 112 09 Praha, tel.: 605296212
http://czech-us.cz.

HOTELOVY PERSONAL
2.dubna 2017 Three Crowns Hotel, Cimburkova 28, 130 00 Praha 3.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o., Karpatska 3256/15, 05801, Poprad,
www.prostaff.cz.

HOTELOVY PERSONAL
Obsadzované pozície - čašník/-čka v reštaurácii, čašník/-čka v bare, chyžná,
houseman, recepčný/-á, plavčík, nosič kufrov, recepčná v spa, kaderníčka, spa
terapeutka, pomocník v kuchyni, kuchár), záhradník, pomocník pri bazéne a
cukrár/ka. Čistý mesačný príjem 700 EUR netto mesačne + strava a ubytovanie
zdarma. 30 voľných pozícii. Jazykové požiadavky - konverzačná znalosť ang-
lického prípadne nemeckého jazyka (závisí od pozície). Nástupy do zamestna-
nia: apríl, máj, jún alebo júl 2017.
Zadavatel Agentúra PRO-STAFF s.r.o., Karpatska 3256/15, 05801, Poprad,
www.prostaff.cz.

PRACOVNÍCI DO PRODUKCIE A SKLADOV
Odchody každý týždeň. Miesto práce Den Haag, Utrecht, Rotterdam,
Amsterdam a iné. Náplňou práce je vykladanie, balenia, etiketovanie a váženie
tovaru rôzneho druhu ako šaláty, zelenina, ovocie, cukrovinky,... Práca je vhod-
ná pre mladých a flexibilných ľudí, ktorí nemajú problém pracovať v rôznych sek-
toroch spracovania tovaru či už v teplom alebo chladnom prostredí. Ubytovanie
je zabezpečené zamestnávateľom v chatových kempoch v domoch alebo pen-
ziónoch. Doprava z práce a do práce je zabezpečená autami, prípadne bicykla-
mi. Kandidáti do 21 rokov majú dopravu ZDARMA. Kandidáti nad 22 r. platia
4,30€ na deň. Jazykové znalosti - Anglický jazyk - základy alebo Nemecký ja-
zyk – základy od začiatočník po pokročilý v závislosti od pracovnej ponuky.
Zadavatel SUPER JOB s.r.o. Nová 7, 971 01 Prievidza. tel.: 0948 419 720,
www.agenturasuperjob.sk.

LETNÍ AUPAIR POBYT
Zajistíme letní au-pair pobyty ve Francii - kapesné od 80 Euro týdně - - ubytová-
ní + strava je zdarma - zdravotní připojištění zdarma - požadujeme znalost fran-
couzštiny - věk uchazečky nad 18 let - nabídky různých rodin dostáváme denně.
Požadujeme znalost francouzštiny, zkušenosti s hlídáním dětí, věk do 30 let.
Zadavatel Agentura All s.r.o., Starobrněnská 3, 602 00 Brno, www.agenturaal-
l.cz.

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE z.s.
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz, 24. března 2017, XIX.ročník

Zpracovalo Informační centrum pro mládež Tábor z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

AU PAIR
Ověřená rodina - Ing. Bode - hledá slečnu ke svému chlapci 5 let. Pán je inženýr,
paní lékarnice. Pobyt alespoň do konce července. Možnost návštěvy jazyko-
vých kurzů. Termín: 05/2017, délka 3-12 měsíců. Kapesné 300 EUR+kurz.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
HINRICHS-KONĚ
Rodina má statek a hledá slečnu nebo chlapce na pomoc ke koním. Kampen.
Termín03/2017 nebo později, délka 2-12 měsíců. Kapesné: 300 EUR+kurs.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
LETNÍ AUPAIR POBYTY V RODINÁCH
Nejen pro studentky nabízíme letní aupair pobyty v rodinách. Vynikající příleži-
tost, jak se zdokonalit v jazyce a získat zkušenosti a nové přátele. Přihlášky při-
jímáme již nyní, rodin máme dostatek. Termín léto 2017, délka 2-3 měsíce, děti
dle nabídky, Kapesné od 260 EUR.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.

RAKOUSKO

ŠPANĚLSKO
LETNÍ AUPAIR POBYTY V RODINÁCH
Nejen pro studentky nabízíme letní aupair pobyty v rodinách. Vynikající příleži-
tost, jak se zdokonalit v jazyce a získat zkušenosti a nové přátele. Přihlášky při-
jímáme již nyní, rodin máme dostatek. Termín léto 2017, délka 2-3 měsíce, děti
dle nabídky, Kapesné od 260 EUR.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
PLACENÁ STÁŽ PRO STUDENTY A MLÁDEŽ - RECEPČNÍ, ČÍŠNÍK
/SERVÍRKA, POKOJSKÁ.
Menorca, Spa hotel 4*. Pracovní doba a plat - 400 eur/měsíčně, 40 hod./týdně.
Nabízíme ubytování a stravování zdarma. Požadujeme věk 18–27 let, znalost
AJ a/nebo ŠJ. Nástup květen-červen ukončení září-říjen.
Zadavatel European Hotel Academy, s. r. o., Vaníčkova 315, 169 00 Praha, tel.:
774074113,

LETNÍ AUPAIR POBYTY V RODINÁCH
Nejen pro studentky nabízíme letní aupair pobyty v rodinách. Vynikající příleži-
tost, jak se zdokonalit v jazyce a získat zkušenosti a nové přátele. Přihlášky při-
jímáme již nyní, rodin máme dostatek. Termín léto 2017, délka 2-3 měsíce, děti
dle nabídky, Kapesné od 260 EUR.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.
AU PAIR
Rodina má krásný hotel v Alpách,Filzmoos nedaleko Innsbrucku, potřebují po-
moc k dětem. Ve stejném městě máme další aupair slečnu,na kterou můžeme
pak předat kontakt. Lokace Filzmoos. Termín 04/2017, délka 2-10 měsíců. Děti:
2 - 6 a 2roky. Kapesné 600 EUR.
Zadavatel Agentura Jana, Jana Provazníková, tel.: 603 228 412, info@aupair-
jana.cz.www.aupair-nemecko.cz.

VELKÁ BRITÁNIE

USA

PROGRAM PLACENÉ PRAXE COOL HOSPITALITY JOBS
Pozice v oblasti hotelnictví a gastronomie včetně ubytování. Zajištěno minimál-
ně 1 jídlo denně. Odměna 5,55 – 7,20 GBP /hod. podle věku. Aktuální pozice –
obsluha v restauraci / housekeeping, hotel ve střední Anglii, 12 minut autobu-
sem od města, nástup ihned na min. 3 měsíce, ubytování a strava za 40 GBP/
týdně - strhává se z odměny. Slovenský manager v hotelu.
Zadavatel Euro Pair s.r.o., Divadelní 4, 602 00 Brno, Kamila Tomančáková, br-
no@coolagent.cz, www.coolagent.cz.
LETNÍ BRIGÁDA PRO STUDENTY.
Dělník v Anglii-Liverpool. Věk 18 let a více, lehce komunikativní angličtina pod-
mínkou, zodpovědnost, samostatnost. Mzda až 8,50 liber za hodinu, hodinová
mzda na noční směně až 9,10 liber . Bonusy za přesčasy, víkendy a plnění limi-
tu. Ubytování je v místě práce a je plně zařízeno k okamžitému nastěhování.
Nástup do týdne od příletu do Liverpoolu. Výplata každý týden.
Zadavatel Radim Jeník, tel.: 603 300 826, http://englishjob.cz.

Informační centrum pro mládež Tábor z.s., reaguje na aktuální potřeby a poža-
davky, zejména studentů, před blížícími se letními prázdninami. Opět zpraco-
váváme informační nabídku krátkodobých pracovních příležitostí - chcete-li
brigád. Nejsme zprostředkovatelnou ani agenturou práce. „Jen” se snažíme
napomoci mladým lidem.Aon i tento náš „jen” informační způsob pomoci fun-
guje. U každé nabídky naleznete kontakt na jejího zadavatele - zpravidla agen-
turu, ale i přímého zaměstnavatele. Zaujme-li Vás konkrétněí nabídka, dopo-
ručujeme co nejdříve se na jejího zadavatele obrátit. Může se stát, že již byl ně-
kdo rychlejší. Je-li Váš zájem skutečně vážný, nerezignujte - sdělte zadavate-
li nabídky svůj zájem a požádejte jej o přímé zasílání obdobných nabídek.
Aktuálně Vám poskytujeme tímto způsobem jen základní informace. Ti, kdo vy-
užívají i dalších služeb skutečně fungujících ICM AICM ČR z.s. vědí, že zde
při osobní návštěvě dostanou daleko více než jen základní informace...


