
Ostatní nabídky inzerce - archiv

Compiled Nov 23, 2021 11:50:23 AM by Document Globe ®   1

28.5. 2018
• Brigáda NP Šumava -   podrobnosti
• Přidejte se k týmu bezpečnostních pracovníků na Letišti Praha

V případě zájmu nám pošlete svůj životopis prostřednictvím našich kariérních stránek   www.pracenaletisti.cz  nebo
na email   nabor@cah.cz

• NABÍZÍME PRÁCI - do českého hotelu v rakouských Alpách přijmeme číšníka/číšnici na letní sezónu 2018. Pouze
snídaně a večeře.

Požadavky:
- Německý jazyk na komunikativní úrovni
- Příjemné vystupování a týmový duch
- Chuť pracovat a učit se nové věci
Nabízíme:
- Bydlení a stravování přímo v hotelu
- Rakouská pracovní smlouva, mzda 1300 EUR netto
- Nástup 25.6., konec 30.9.
Informace:
Pavla Vacková tel. 607 034 526
mail. pa  vla.vackova@alpenarnika.com ,   www.alpenarnika.com

30.4.2018
• NABÍZÍME PRÁCI - samostatný pracovník Expozice hudebních nástrojů Areál SKILAND Ostružná

Požadavky:
- Hudební vzdělání
- Příjemné vystupování
- Chuť pracovat a učit se nové věci
- Archivace sbírky
- Provázení Expozicí hudebních nástrojů
- Správa sociálních sítí
- Práce na počítači Word, Excel – pokročilý
Nabízíme:
- Možnost bydlení
- Zajímává práce s ojedinělou sbírkou 800 hudebních nástrojů www.expoziceh.cz
- Pracovní smlouva, nástupní plat 17.000,-Kč
- Nástup do zaměstnání od července 2018
Informace:
Sylva Janhubová tel. 739 407 977, 725 349 158
mail.   info@skiland.cz ,   www.skiland.cz

• PRACOVNÍ STÁŽ V ČESKÉM CENTRU VÍDEŇ
České centrum Vídeň přijímá průběžně stážistky a stážisty. Délka stáže činí minimálně 4 měsíce, ideálně 6 měsíců
(delší doba stáže je vítána).
Stáž v Českém centrum Vídeň je vhodná pro studenty či čerstvé absolventy českých VŠ, kteří mohou stáž absolvovat
díky jednomu z programů podporujících pracovní stáže v zahraničí.
Nejbližší možný nástup je v červnu 2018.
Náplň práce:
• obsluha informačního centra – komunikace s klienty
• administrativní práce (vyřizování telefonátů a korespondence)
• překlad programových textů a úřední korespondence (němčina-čeština, čeština-němčina)
• úzká spolupráce s PR – příprava podkladů, monitoring médií, tvorba příspěvků pro sociální sítě
• (spolu)organizace vybraného projektu Českého centra Vídeň
• organizační výpomoc při kulturních akcích Českého centra
Požadavky:

http://www.pracenaletisti.cz
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• velmi dobré znalosti českého a německého jazyka, dobré znalosti anglického jazyka
• kreativita, spolehlivost, vlastní iniciativa
• pokročilá znalost práce na PC
Co Vám stáž přinese:
• zdokonalení organizačních, prezentačních a jazykových schopností
• rozšíření všeobecného přehledu v oblasti kultury a turistického ruchu
• možnost realizace vlastního projektu
• zkušenost z oblasti PR
• kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České republiky a Rakouska
• lepší pracovní uplatnění v budoucnu
• vytvoření nových kontaktů
Stáž v Českém centru Vídeň je neplacená.
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na adresu:   dermauw@czech.cz .

16.4.2018
• MAS Stolové hory, z. s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektového manažera. V souvislosti s tím bychom

Vás chtěli požádat o šíření této informace mezi jakékoliv možné uchazeče, vyvěšení na vašich webových stránkách,
přeposlání studentům, absolventům apod. Je možné využít i text inzerátu, který jsme připravili:

"Zajímá Vás práce v oblasti regionálního rozvoje? Záleží Vám na regionech Náchodska, Hronovska a Policka, máte
vztah k jejich tradicím, kultuře, obyvatelům, životnímu prostředí? Chcete se podílet na rozvoji regionu, který je vám
blízký?

Jste komunikativní, pracovití, samostatní a aktivní, máte tvůrčí nápady? Jste pečliví a je na vás spolehnutí? Pokud
je Vaše odpověď na tyto otázky ANO, pak hledáme právě VÁS!

Kompletní informace o výběrovém řízení naleznete v dokumentu „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení", který
naleznete na webových stránkách MAS Stolové hory (ZDE). V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit
na manažera pro realizaci SCLLD Ing. Mgr. Pavla Rejchrta (  rejchrt.masstolovehory@gmail.com )."

7.4.2018
• Duha:

- DPČ – PLACENÁ PRAXE V ETABLOVANÉ ORGANIZACI -   podrobnosti
- ASISTENT SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ -   podrobnosti

• MUZEUM KARLOVY VARY vyhlašuje výběrové řízení na pozici historik umění -   podrobnosti
• Asistent/ka se znalostí německého jazyka -   podrobnosti
• Pracovník/nice pro zpracování výstupů k tématu Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí -

podrobnosti
• Nové kurzy KI Linky bezpečí -   podrobnosti

8.3.2018
• Nabídka krátkodobé brigády

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí možnost krátkodobé brigády v termínu od 3. do 10. dubna (mimo
víkend) a od 23. do 27. dubna 2018. Jedná se o organizační zajištění distribuce zkušební dokumentace na střední
školy po celé ČR.
Odměna 150 Kč za hodinu. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, příjemné vystupování, dobré
vyjadřovací schopnosti, pečlivost, spolehlivost.
Kontakty: S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Ivo Leinvebera, tel. 602 440 486.
Strukturované životopisy zasílejte na adresu   leinveber@cermat.cz  nejpozději do 23. 3. 2018.

• Firma Fruitisimo je leaderem freshových barů založená v roce 2003 s celoevropským přesahem, která neustále
expanduje a rozšiřuje tím své týmy o šikovné kolegy s možností stálého profesního růstu.   nabídka

• Průvodce / Průvodkyně ve vzdělávacím centru
Zajímá Tě prostředí svobodné demokratické školy? Trávíš rád čas s dětmi a mladými lidmi ve věku 10-15 let?
Dokážeš rychle reagovat na změny? Dokázal bys doučovat nebo vést kurzy matematiky, českého jazyka nebo
přírodních věd?
Do týmu Svobodné školy Praha hledáme pedagoga /pedagožku, který/ která: rád / ráda tráví čas s mladými lidmi do
15ti let a dokáže jim být nejen starším parťákem, ale i mentorem, fandí svobodě, demokracii, osobní odpovědnosti
a sebeřízenému učení, důvěřuje dětem a přistupuje s respektem ke vzdělávací strategii, kterou si dítě samo zvolí,
dokáže reagovat flexibilně na studijní i jiné potřeby dětí, dokáže poskytovat popisnou zpětnou vazbu a individuální
přístup k jednotlivým dětem, má čas alespoň třikrát týdně v čase 8:45-10:30 nebo 10:30-12:30, důvěřuje prostředí
svobodné firmy: rád se řídí sám, nese odpovědnost a nepotřebuje být úkolován, je studentem VŠ nebo absolventem
VŠ v oboru: vychovatelství, speciální pedagogika, psychologie, učitelství, sociální práce anebo jiné (na vzdělávání
a výchovu mládeže zaměřené) obory.

mailto:dermauw@czech.cz
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Zkušenosti s výukou dětí nebo pedagogické vzdělání jsou velkou výhodou.
Co nabízíme:
pracovní atmosféru svobodné firmy,
inovativní pracovní prostředí a koncept,
získání zkušenosti z chodu svobodné demokratické školy,
pracovní úvazek a honorář dle domluvy na HPP, DPP, DPČ nebo IČ
možnost využít prostory školy (Praha 7) pro soukromé vzdělávací aktivity během odpoledne,
nástup možný ihned.
V případě, že Tě nabídka zaujala, pošli nám své CV do 10. března 2018 na adresu: sarka@svobodnaskolapraha.cz,
do předmětu zprávy napiš “průvodce”.
K životopisu připoj dokument s odpověďmi na tyto otázky:
Co by se dle Tvého názoru měli mladí lidé do života naučit? Co pro Tebe znamená pojem “svobodné vzdělávání” a
jaké silné a slabé stránky má dle Tvého názoru tento koncept? Proč bys chtěl/a pracovat ve Svobodné škole Praha?
  www.svobodnaskolapraha.cz
  sarka@svobodnaskolapraha.cz

• Jmenuji se Jakub a jsou mi 4 roky. Chodím moc rád do školičky a potřeboval bych k sobě přítele, který by mi ve
školičce pomáhal s zvládat denní aktivity.
Jsem zdravý kluk plný života a radosti, miluji čísla, tvary, barvy, vzorce a spoustu dalších věcí, jen mě život vybavil
mírnou formou dětského autismu, nedokážu se sám soustředit na běžné potřeby (oblékání, jídlo a toaleta) a tak
nemohu být ve školičce sám jako ostatní dětičky
Do školičky chodím 4 krát týdně dopoledne, ale rád bych zůstával do odpoledne
Školička je na Praze 4, v rodinné vilce s Montessori principy. Nemusíš se bát, paní ředitelka Ti pomůže v čem bude
třeba a pokud ještě studuješ, dá ti k tomu potvrzení praxe.
Chceš prožívat život se mnou a pomoci mi naučit se ho zvládat sám? Maminka s tátou čekají že se jim ozveš na
telefon nebo email (  privoznik@gmail.com , 725 570 483 nebo 725 718 843)

• BAUER MEDIA v. o. s., nejvýznamnější vydavatel časopisů v ČR hledá vhodné uchazeče na pozice:
Hledáme stážistu - tku pro online oddělení!
Hledáme někoho, kdo má zájem o online média a tvorbu webů! Hledáme nadšence, který zná online prostředí a
chce se dál rozvíjet a učit.
Potřebujeme posilu do rozšiřujícího se oddělení online a má základní znalosti PHP, Wordpressu a Photoshopu.
Uvítáme pokročilé znalosti problematiky HTML, CSS, JavaScript a jQuery.
Nabízíme zázemí prestižní společnosti a možnost profesního rozvoje s možností následného zaměstnání.
CV zasílejte na email: kkotrbova@bauermedia.cz
Bauer Media v.o.s
Moulíkova 1b/3286
150 00 Praha 5

12.2.2018
• Dobrovolnice a dobrovolníci na 20. ročníku největšího filmového festivalu o lidských právech MFF Jeden

svět. Hledáme šikovné a aktivní lidi na pomoc s organizací. Festivalové projekce budou probíhat od 5. do 15. března
2018. To je jedenáct dní plných filmů a debat, během kterých budeme potřebovat pomoc těch, kteří mají zájem o
festivalové dění, a hlavně chuť se do něj aktivně zapojit.
Studenti si budou moci vybrat, na kterém typu projekcí by rádi pracovali, podle svých časových možností a zaměření:
- Projekce pro školy - pouze ve všední dny dopoledne, účastní se jich školy z Prahy a okolí se žáky od osmi do
osmnácti let
- Projekce pro veřejnost – klasické festivalové projekce, odpoledne a večer, také o víkendech.
Pomoc bude potřebná především při koordinaci projekcí v pražských kinech (Světozor, Lucerna, Atlas, Evald,
Městská knihovna, Francouzský institut, Ponrepo a Bio Oko). Studenti vaší fakulty si zde mohou vyzkoušet, co obnáší
organizace mezinárodního filmového festivalu a potkat se s řadou zajímavých lidí z kulturního, pedagogického a
lidskoprávního odvětví. Jako poděkování za pomoc při přípravě festivalu dostanou aktivní dobrovolníci a dobrovolnice
festivalovou akreditaci zdarma.
Studenti, kteří by měli o tuto praxi zájem, nechť rovnou vyplní přihlašovací formulář, nebo se ozvou našim
koordinátorkám:
Dopolední projekce pro školy / Tereza Králová /   t.kralova@jsns.cz  / +420 723 855 524
Odpolední a večerní projekce pro veřejnost / Ivana Linhartová /   ivana.linhartova@jedensvet.cz  / +420 737 703 306

17.1. 2018
• Linka bezpečí zahajuje 23. 2. Výcvik v Telefonické krizové intervenci. Výcvik má časovou dotaci 140 hodin, ve

kterých je zahrnuto plných 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí a je zakončen zkouškou 21. 4. 2018.
Kurz je akreditovaný u MPSV. Více info na našich stránkách. http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/vycvik-v-
telefonicke-krizove-intervenci/ Hlásit se můžete zde: vzdelavani@linkabezpeci.cz.

http://www.svobodnaskolapraha.cz
mailto:sarka@svobodnaskolapraha.cz
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mailto:ivana.linhartova@jedensvet.cz


Compiled Nov 23, 2021 11:50:23 AM by Document Globe ®   4

Další plánované podzimní kurzy:
· Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými: 27. 2. 2018
· Práce s klientem v akutní krizi 19. 3. 2018
· Výcvik v Chatové krizové intervenci 26. – 27. 5. 2018

13.1.2018
• Jsme česká potravinářská firma, která pomáhá lidem na cestě ke zdravému životnímu stylu. Od roku 1991 se

zabýváme vývojem, výrobou a prodejem cereálních potravin.
Specialista prodeje pro nové příležitosti B2B -   podrobnosti

• Společnost Saller hledá nového kolegu/novou kolegyni do centrály v Německu. Pozice je vhodná i pro absolventy.
   Podrobnosti

16.12.2017
• Dobrý den, rádi bychom Vašim studentům nabídli zajímavou flexibilní brigádu.

Jedná se o pozici Specialisty zákaznické odpory, který pomáhá klientům, kteří se se svým vozidlem ocitli v nesnázích.
Více informací naleznou vaši studenti    ZDE .

• HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Od 1. 1. 2018 se Domov svaté Rodiny stává z rozhodnutí zřizovatele střediskem Arcidiecézní charity Praha. Při té
příležitosti se zapojujeme do Tříkrálové sbírky a dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc při jejím uskutečnění.
• Hledáme dobrovolníky - koledníky, kteří vytvoří skupinu (přátel či rodiny) o nejméně 3 lidech, z nichž jeden (vedoucí)
musí
  být starší 15 let s občanským průkazem.
• Sbírka proběhne v období od 2. do 9. ledna 2018.
• Dobrovolníci si volí den a dobu koledování nejlépe na území Prahy 6 v období od 2. do 9. 1. 2018, kdy se kasičky
odevzdají.
Vedoucí skupiny ať se přihlásí kontaktní osobě, od níž obdrží kasičku a průkaz s plnou mocí opravňující k výběru
peněz, placky s logem sbírky, drobné dárkové předměty a korunky pro koledníky.
Kasičky se vyzvedávají po domluvě na adrese Libocká 6/43 Praha 6 - Liboc.
Výtěžek v pražské arcidiecézi podpoří např. osoby se zdravotním postižením, nové komunitní centrum, azylový dům
pro matky s dětmi a další lidi v nouzi.
Kontaktní osoba
Tomáš Biňovec
tel.: 235 002 532
mob.:734 435 114
  e-mail:reditel@domovsvaterodiny.cz

• PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Z MATEMATIKY PODLE PARAMETRŮ STÁTNÍCH ZKOUŠEK CERMAT S
EFEKTIVNÍ METODIKOU VYUČOVÁNÍ – VZOROVÉ PŘÍKLADY S VÝKLADEM UČITELE
? SYSTEMATICKY – PRAVIDELNĚ A CÍLENĚ – STRUKTUROVANÉ TRVALÉ UPEVNĚNÍ UČIVA
? NÁCVIK ÚSPĚŠNÉ STRATEGIE A TAKTIKY - VYZKOUŠENÝ POSTUP KE ZVLÁDNUTÍ TESTU
NEJDE JEN O TZV. TESTOVÁNÍ DĚTÍ TZV. NASLEPO, ALE O PROBÍRÁNÍ VŠECH TYPŮ PŘÍKLADŮ Z
PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PODLE DOSTUPNÝCH KRITÉRIÍ SPOLEČNOSTI CERMAT
KONTAKT:
  douckonatesty@seznam.cz
TELEFON: 727 831 321

• Populární pražské nakladatelství hledá svědomitou pracovnici/svědomitého pracovníka na cca 2 dny v týdnu.
Nakladatelství Pierot působí na českém knižním trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se především na původní, ale
i převzaté tituly zejména z oblasti cvičebnic a doplňkových učebnic pro základní školy, populárně-naučné literatury
a beletrie.
Klíčové činnosti:
- Příprava marketingových podkladů
- Příprava podkladů pro jednání
- Vyhledávání a zpracování informací (v českém a anglickém jazyce)
- Úprava webových stránek
- Doplňování databází
- Administrativní podpora back officu (kontaktování zákazníků telefonicky i e-mailem)
Kvalifikační požadavky:
- SŠ/VŠ
- Znalost PC, MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Pečlivost, spolehlivost, samostatnost
- Analytické myšlení
- Pozitivní vztah a základní orientaci v literatuře
- Anglický jazyk- úroveň středně pokročilý, znalost Francouzského jazyka výhodou, ale ne podmínkou
Nabízíme:

https://www.lmcg2.com/pd/1254838297/?rps=202
mailto:e-mail:reditel@domovsvaterodiny.cz
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- Zajímavé pracovní prostředí
- Dlouhodobou spolupráci
- Atraktivní finanční ohodnocení
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Místo výkonu práce: Štefánikova 16/29, Praha 5
Kontaktní informace: www.pierot.biz
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese:   sulcova.eliska@pierot.biz
Kontaktní osoba: Eliška Šulcová

• Animátor v Rakousku -    podrobnosti
• Nabízíme smysluplnou práci formou brigády – péče o domácnosti seniorů v Praze. Stanete se součástí nové

služby „Rodinná asistentka“. Naučíme Vás vše potřebné, aby byla Vaše práce co nejlepší.
Jaké znalosti a dovednosti byste měla mít
· zkušenosti s péčí o seniory (např. o rodinného příslušníka), není nezbytnou podmínkou
· výhodou je vzdělání nebo studium v oboru zdravotnictví, pedagogika, sociální práce,
· čistý trestní rejstřík,
· potvrzení lékaře pro práci se seniory,
· trpělivost, pozitivní myšlení, chuť pomáhat a dobré srdce,
· znalost práce s počítačem a připojení k internetu
Co vám můžeme nabídnout
Nabízíme Vám práci, která má smysl a která Vás může uspokojovat.
Mzdu 130 Kč – 150 Kč za hodinu práce. Nejsme zprostředkovatelé, platí vás přímo senioři a my si nebereme žádnou
provizi.
Časovou flexibilitu – sama si určíte, kdy chcete pracovat. Službu si dohodnete přímo s babičkou nebo dědečkem a
máte tak možnost vyplnit si volný čas při studiu.

KONTAKT:
info@rodinneasistentky.cz
  rodinneasistentky@gmail.com
Mgr. Markéta Henzlová,
ředitelka projektu
tel.: 776 894 949

• Nabízíme pro studenty možnost zajímavé praxe jako dobrovolník v neziskové organizaci Asistence o.p.s. Našimi
klienty jsou lidé s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let. Dobrovolníci pomáhají ve volném
čase našich klientů - doprovází jednotlivé klienty na kulturní a společenské akce (divadlo, kino, koncerty apod.), na
sportovní aktivity - boccia, atletika - tréninky, návštěvy fotbalu atd., na volnočasové kroužky, pomáhají s přípravou
do školy, s doučováním jazyků apod. Účastní se i skupinových výletů po Praze nebo mimo Prahu. Dobrovolník se
zapojuje podle svých časových možností, může pravidelně např. 1x týdně nebo i nárazově podle potřeby.
Každý náš dobrovolník projde kvalitním školením s naším kolegou, který sám využívá pomoc osobního asistenta
po celý den -jízda v terénu, přesuny z vozíku, komunikace s člověkem s postižením apod., které je dobrovolníkům
poskytováno zdarma.
Pokud máte čistý trestní rejstřík a a chuť se zapojit a získat nové zkušenosti a praxi, tak neváhejte kontaktovat
koordinátorku dobrovolníků a praxí Martinu Částkovou -   dobrovolnici@asistence.org  nebo tel. 603 569 690
Více informací o oraganizaci:   www.asistence.org  [1]--
Martina Částková, koordinátorka dobrovolníků a praxí
Asistence, o.p.s.

• VÝZVA: CEFRES HLEDÁ ASISTENTA / ASISTENTKU ŘEDITELE
UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 27. listopadu 2017 v 17:00
PRACOVNÍ SMLOUVA NA DOBU URČITOU (1 ROK) S MOŽNOSTÍ JEDNOHO PRODLOUŽENÍ
PLNÝ ÚVAZEK (37 hodin týdně)
Datum nástupu: 1. LEDNA 2018
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Asistent(ka) ředitele bude pod vedením ředitele CEFRESu pomáhat ve výkonu jeho funkce.
Odkaz na nabídku na naší webové stránce:
  http://www.cefres.cz/cs/7214  (v češtině) a
  http://www.cefres.cz/fr/7203  (ve francouzštině).

5.10.2017
• Lektor/ka programování pro děti -   podrobnosti
5.10.2017
• Do našeho týmu na oddělení exportu hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Customer Service Specialist

with German Language:
Náplň práce:

mailto:sulcova.eliska@pierot.biz
mailto:rodinneasistentky@gmail.com
mailto:dobrovolnici@asistence.org
https://www.asistence.org
https://www.cefres.cz/cs/7214
https://www.cefres.cz/fr/7203
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* zodpovědnost na Helpdesk - písemná i telefonická komunikace s našimi německy hovořícími klienty
* řešení nejrůznějších dotazů od zákazníků - převážně technického charakteru
* komplexní podpora německy hovořících zákazníků
* součinnost se zadáváním reklamací a dohled nad jejich průběhem
Požadujeme:
* výbornou znalost německého jazyka (slovem i písmem, ideální pro studenta vysoké školy - lingvistické obory)
* anglický jazyk pouze výhodou, nikoliv podmínkou
* prozákaznický přístup
* zodpovědnost a pečlivost
*komunikativnost
*schopnost dotahovat věci do konce
*chuť učit se novým věcem:)
Nabízíme:
* part-time job na oddělení exportu v mladé a úspěšné české firme na Praze 6
* flexibilní pracovní dobu, ideální pro studenty VŠ
*motivující platové ohodnocení
*teambuildingové akce
* přátelský kolektiv :)
* nástup možný ihned 

  petra.novotna@elem6.com
• Jsme moderní a dynamická společnost s profesionálním zázemím, hledající lektory pro externí spolupráci.

Po dlouholeté zkušenosti s kompletní organizací kurzů v rámci programu Erasmus+ jsme se rozhodli zapojit i do
programu Šablony školám, pro který jsme akreditovali řadu kurzů (např. Pedagogicko-psychologické zaměření;
Matematická a čtenářská gramotnost; Informační technologie apod).
Na pozici lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) požadujeme:
?    VŠ vzdělání v pedagogickém směru
?    Ochotu školit minimálně 2x měsíčně
?    Ochotu vyučovat v Praze i jiných regionech
V případě dotazů, či zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte nebo rovnou zašlete strukturovaný životopis.
Ing. Helena Kratochvílová manažer programu Šablony   kratochvilova@sablony-kurzy.cz

3.10.2017
• Nezisková organizace Schola Empirica zs (  scholaempirica.org ) hledá posily týmu na pozice

·        manažer projektů
·        manažer projektu – junior (vhodné i pro absolventy; lze i na zkrácený úvazek pro studenty).
Realizujeme české a zahraniční projekty ve vzdělávací a sociální oblasti / v oblasti vzdělávání a sociální práce.
Aktuálně se jedná o projekty rozvoje mateřských a základních škol, práci s pedagogy, rodiči a sociálními pracovníky.
Co nabízíme:
-> práce na smysluplných projektech
-> mezinárodní prostředí
-> možnost kariérního růstu
-> kancelář na rozhraní Vinohrad a Žižkova, 5 minut od VŠE
-> dobré finanční ohodnocení
Co požadujeme:
-> pečlivost
-> schopnost rychle zvládat nové věci
-> znalost angličtiny
Co je výhodou:
-> orientace v evropských fondech
Více o projektech Schola Empirica najdete na   www.scholaempirica.org .
V případě zájmu zašlete CV na   havrdova@scholaempirica.org , na tento mail se také může obrátit s případnými
dotazy.

31.8.2017
• Mezinárodní poradenské centrum obcí, Dynamická poradenská firma působící na poli odborného poradenství,

strukturálních fondů, strategického řízení a mezinárodních projektů ve veřejném sektoru a souvisejících oblastech
hledá do svého týmu praktikanta / praktikantku -   podrobnosti

15.8.2017
• Práce asistentky:

- vyřízování pošty
- komunikace se stavajícími klienty
- kopirování
- příprava podkladu pro klienty

mailto:petra.novotna@elem6.com
mailto:kratochvilova@sablony-kurzy.cz
https://scholaempirica.org/
https://www.scholaempirica.org/
mailto:havrdova@scholaempirica.org
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Pobočka na Praze 1, OK Point, kde klientům poskytujeme služby mBank + Finanční plán Broker Consulting, a.s.
Yevheniya Kašparová, konzultant,
Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha, mobil: +420 776 829 930, e-mail:   yevheniya.kasparova@bcas.cz

• Státní fond životního prostředí hledá kolegu do Odboru IT, Oddělení podpory uživatelů. Činnost zahrnuje
koordinaci, instalaci, údržbu a správu systémových aplikací, implementaci aplikací a informačních systému, podporu
uživatelů, koordinaci dodržování bezpečnostních pravidel apod. Nabízíme zaměstnání ve služebním poměru –
způsob přihlášení a veškeré požadavky jsou uvedeny v odkazu:   https://www.sfzp.cz/clanek/810/3410/odborny-
rada-referent-ka-v-odboru-it-oddeleni-podpory-uzivatelu/ . Kontakt:   kariera@sfzp.cz , 267 994 147.

31.7.2017
• Nabízím práci nebo brigádu v oblasti fitness a fyzioterapeut s volnou pracovní dobou, se zaběhlou klientelou ve

vlastních soukromích a vybavených prostorech na Adrese Náměstí Hrdinů 886/15 Praha 4. Také možnost pronájmu
prostoru buď hodinovou formou nebo měsíční nájem. Součástí pronájmu je využití tělocvičny a masérny. Veškeré
podrobnosti a fotky najdete na   www.osobnifyziotrener.cz
Vše záleží na domluvě a spolupráci.
Tel. 725085576
Email.   zdeneknovotny23@seznam.cz

• Pro naši 3,5letou dceru s Downovým syndromem hledám slečnu, která by s ní trávila (zatím) jedno dopoledne v
týdnu (středu) v soukromé církevní mateřské školce, případně i hlídání apod. Do budoucna bych ráda navázala
přátelský dlouhodobější vztah.
Dcera je velmi šikovná, samostatná, potřebuje jen občasnou dopomoc.
Nejlépe pro studentku se zájmem o speciální pedagogiku.
V případě zájmu mě kontaktujte. Těšíme se na vás !
E-mail:   Bellie@seznam.cz
Tel.: 777120852

• Hledáme doučování na měsíc srpen pro 13 letého žáka, který dokončil 7 třídu ve škole jako přípravu na 8 třídu.
Jedná se o předměty: matematika, fyzika, angličtina, čeština případně další. Hledáme pedagoga či studenta nebo
studentku pedagogické fakulty. Doučování bychom rádi dohodli na každý pracovní den v počtu 6 až 7 hodin, dle
domluvy. Hodinová sazba 150 za hodinu. tel. 602596695, email alty@seznam.cz. Další dle domluvy. Patrik Statočný

• Hledám asistentku pro každodenní činnosti pro mou osmiletou dceru s atypickým autismem, s budoucí možností
dále pokračovat jako její asistentka pedagoga v ZŠ Praha 4. Prosím hlavně milou, empatickou, vnímavou, hodnou
asistentku–kamarádku se smyslem pro humor. Výhodou záliby: sportovní, výtvarné, hudební, ruční práce, řidičský
průkaz. Vhodné pro kandidátku, která ještě i např. studuje vysokou školu. Nástup od září 2017 zhruba 2x až 3x týdně
dle domluvy. Kontakt:   best-line@best-line.cz , tel: 603316272

2.7.2017
• Společnost hledá brigádníka na kancelářské práce -   podrobnosti
26.6.2017
• Vydavatelství Bauer Media v.o.s. , Moulíkova 3286/1b, Praha 5  – Smíchov, hledá vhodné uchazeče na pozici:

Překladatel/ka z PL do ČJ – vhodné pro studenty a absolventy.
Požadujeme:
• vynikající znalost PJ a ČJ
• praxi na pozici překladatele z PL do ČJ
• znalost práce na MAC
• časovou flexibilitu, pečlivost, samostatnost a spolehlivost
• rychlost
Nabízíme:
• dlouhodobou spolupráci
Zájemci prosím pošlete CV a pište na email:  kkotrbova@bauermedia.cz
  www.bauermedia.cz

12.6.2017
• (Diakonie Praha, Denní a Týdenní stacionář Na palubě, Odlehčovací služba; Vlachova 1502, Praha 13 – Stodůlky,

  www.diakonie-praha.cz ), ve kterém právě probíhá výběrové řízení na nového kolegu/novou kolegyni na pozici
pracovníka v sociálních službách. Upřednostňujeme plný nebo zkrácený úvazek, ale přijímáme také brigádníky
na DPP. Nabízíme také celoročně naše služby pro splnění odborných praxí. Pokud by to bylo možné, rádi bychom
nabídli osobní kontakt se studenty v rámci vyučování o max. délce 20min (nebo dle domluvy). Každopádně žádáme
o rozeslání informativního e-mailu s přiloženou prezentací pokud možno všem studentům, příp. na další místa, a o
vyvěšení inzerátu na příslušnou nástěnku. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.
Vedoucí soc. služeb: Markéta Štromerová, tel. 723 187 727, e-mail:   stromerova@diakonie-praha.cz

7.6.2017
• Mezinárodní škola s bilingvním vzděláváním v Praze rozšiřuje tým o administrativního pracovníka pro finanční a

správní oddělení školy -   podrobnosti

mailto:yevheniya.kasparova@bcas.cz
https://www.sfzp.cz/clanek/810/3410/odborny-rada-referent-ka-v-odboru-it-oddeleni-podpory-uzivatelu/
https://www.sfzp.cz/clanek/810/3410/odborny-rada-referent-ka-v-odboru-it-oddeleni-podpory-uzivatelu/
mailto:kariera@sfzp.cz
http://
mailto:zdeneknovotny23@seznam.cz
mailto:Bellie@seznam.cz
mailto:best-line@best-line.cz
mailto:kkotrbova@bauermedia.cz
http://
https://www.diakonie-praha.cz
mailto:stromerova@diakonie-praha.cz
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1.6.-2017
• Au pair v Holandsku. Bez nutných poplatků. Jeďte s kamarádkami do jednoho města !!   Podrobnosti
11.5.2017
• Hledám fanoušky Minecraft, kteří by chtěli vymyslet a připravit zábavnou hru v duchu minecraft na dětskou venkovní

oslavu (děti ve věku 6 let). P.S. Nabízím odměnu dle dohody. Andrea Borecká, mail:   syrovatkova.andrea@seznam
.cz

3.5.2017
• Do naší firmy, Personal Connect, hledáme někoho na pozici Admin Support. Rádi bychom, pokud by to byla studentka

nebo student, kteří by tak mohli získat praxi při studiu.   Podrobnosti
• Asistentka se znalostí NJ -   podrobnosti.
18.4.2017
• Hledam studentku  na vyzvedavani dcery ze skoly v cca 13.30hod. Lokalita Krc. Castost dle domluvy.

Kontakt : 724547330,   lhotovaj@gmail.com
13.4.2017
• Rohlík.cz nabízí pozici dispečera -   https://www.rohlik.cz/stranka/volna-mista#Disp .

Kontakt: Ing. Věra Nikitinová - Péče o zaměstnance, Tel: +420 721 715 387  vera.nikitinova@rohlik.cz    www.rohlik.cz
9.4.2017
• Pro naše aktivity, především v letních měsících a o víkendech, hledáme organizátory a animátory k našim

doprovodným programům, které se odehrávají na akcích, kde je naše mobilní planetárium umístěno. Požadujeme
pouze komunikativnost, pozitivní přístup k dětem a dalším návštěvníkům a případnou kreativitu. Jedná se o
jednoduché fyzikální a chemické pokusy (smíchání běžných látek a vytvoření chemické sloučeniny apod.) K vytvoření
dalších druhů doprovodných programů dáváme k dispozici prostředky a lektor (animátor) si může vytvořit i vlastní.
Hodinová sazba nebo odměna za vykonanou práci je k jednání. Jsou k dispozici až 3 volná místa.
Kontakt: Jan Spratek +420 731 435 236   praha@mobilniplanetarium.cz

4.4.2017
• Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrová řízení na tříměsíční

stáže ve svém ústředí, kde studenti mohou získat praktické dovednosti a zkušenosti související s oborem jejich
studia. Podrobnosti   ZDE  a   ZDE

• Vězeňská služba ČR Věznice Karviná přijme do pracovního poměru psychologa - podrobnosti   ZDE
• Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí možnost krátkodobé brigády v termínu od 24. do 27. dubna 2017.

Jedná se o organizační zajištění distribuce zkušební dokumentace na střední školy po celé ČR. Dne 21. dubna
proběhne od 9:00 hodin zaškolení.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, příjemné vystupování, dobré vyjadřovací schopnosti,
pečlivost a spolehlivost.
Kontakty:  S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Ivo Leinvebera, tel. 602 440 486. Strukturované životopisy
zasílejte na adresu   leinveber@cermat.cz  nejpozději do 14. 4. 2017.

• Front Desk Representative - podrobnosti   ZDE
23.3.2017
• CESTOVNÍ KANCELÁŘ HLEDÁ ANIMÁTORA(KU) PRO DĚTSKÝ KLUB V CHORVATSKU. Podrobnosti   ZDE .
• FLAT BUDDY PROGRAM. Flat buddy je student Univerzity Karlovy, FAMU, DAMU, HAMU či AMU, který sdílí byt či

kolej s americkými studenty v centru Prahy. Flat buddy asistuje při příjezdu studentů, orientaci a adaptaci na evropské
prostředí. Jako kulturní ambasador představuje českou kulturu, naše tradice a zvyky. Tento program je perfektní
příležitostí jak bydlet zdarma v centru Prahy, zlepšit si anglický jazyk s rodilými mluvčími, získat americké přátele na
celý život, ale i vystoupit ze své komfortní zóny. Více o programu si můžete přečíst na našich webových stránkách:
  http://www.cieeprague.cz/cooperation-possibilities/flat-buddy-program/ .
Nyní probíhá výběrové řízení na zimní semestr 2017.

20.3.2017
• Nabízíme možnost brigád pro Vaše studenty, absolventy -   https://www.facebook.com/Vodpocivarna/

posts/915889725181258
• Obchodní firma hledá studenty-brigádníky pro podporu obchodního týmu - podrobnosti   ZD E
• Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 -   Chcete pracovat jako chůva?  ,   Služba Domácí hlídání
15.3.2017
• Asistent koordinátora vývoje učebnic - Vydavatelství TAKTIK již řadu let úspěšně působí v oblasti školství a

vzdělávání. V této oblasti se vyprofilovalo na osvědčeného partnera učitelů i žáků. V současnosti spolupracuje s
více než 3 600 školami v rámci celé České republiky. Do portfolia společnosti patří moderní učebnice a pracovní
sešity pokrývající široké spektrum předmětů, a také další vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol a gymnázií
s osmiletým studiem. Podrobnosti   ZDE .

10.3.2017
• Pozice ADMINISTRATIVNÍ ASISTENTKY s německým jazykem - podrobnosti   ZDE
6.3.2017
• Nabídka stáží v Evropském parlamentu. Podrobnější informace   ZDE.

mailto:syrovatkova.andrea@seznam
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• Sháníme sympatické lidi, kterým by vyhovovala práce u vody v nádherném okolí řeky Berounky. Jednalo by se o
výdej a sběr lodí, jejich rozvoz a přepravu lidí podél řeky (především do vodáckých kempů). Pro ty kteří nevlastní
řidičský průkaz bychom měli pozici stále obsluhy výdejny lodí v kempu (Chrást, Liblín, Zvíkovec). Termíny dle dohody
(červen - září).
Instruktoři na školní a firemní akce mají na starosti organizaci a bezpečnost splutí řeky, hry na vodě i na souši a
celkovou organizaci skupiny. Termíny jsou dle aktuální poptávky. Podrobnosti   ZDE
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. Půjčovna lodí A.S.K., 733 430 931, 733 430 951, 
www.pujcovna-berounka.cz ,   www.vodacka-berounka.cz

27.2.22017
• Pracovník turistického informačního centra v Praze - BRIGÁDA - Prague City Tourism přijme brigádníky na

dlouhodobou brigádu (min. březen - říjen) pro svá Turistická Informační Centra (TIC) v centru Prahy a na letišti na
pozici: Pracovník turistického informačního centra. Podrobnější informace   ZDE .

23.2.2017
• ,,Jak zahájíš nový semestr ty? Jestli chceš při škole dělat něco navíc, získat praktické zkušenosti z různych oblastí

a poznat nové lidi z celého světa, vyber si jednu z pozic a přihlas se do největší studentské organizace. Více info
na našem webu." Veronika Jaklová | Marketing manager
AIESEC CUNI - Voršilská 144/1, 110 00 Praha, MOBILE +420 728 134 794

15.2.2017
• Obvodní soud pro Prahu 5 nabízí možnost rozšířit poznatky získané studiem o praktický výkon soudcovské činnosti

ve funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5. Výkonem funkce přísedícího tak nabízíme studentům možnost
seberealizace a naplnění potřeby společenského uplatnění v odpovědné funkci. Předpoklady pro výkon funkce
přísedícího jsou uvedeny v ustanovení zákona o soudech a soudcích, ve kterém se hovoří: „přísedícím může být
ustanoven státní občan České republiky (dále jen „občan“), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku
nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.“
Přísedící musí rovněž splňovat předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. V hlavním městě Praze volí
přísedící obvodních soudu zastupitelstva městské části v obvodu příslušného obvodního soudu.
V případě zájmu kontaktujete ředitelku správy soudu Ing. Marii Štohrovou, tel.: 222 072 233, email: 
mstohrova@osoud.pha5.justice.cz .

12.2.2017
• Hledám fyzicky zdatnou dívku - studentku pro osobní asistenci. Jsem vozíčkářka, je mi 31 let. Asistenci potřebuji

2 dny v týdnu a to od 8,00 hod. do 17,00 hod. - dle domluvy.
Odměna 100,- Kč/hod. Telefon: 728 886 274, 607 515 804

4.2.2017
• Rock´n´rollová kapela hledá šikovnou pianistku / pianistu a zpěvačku. Kontakt: Vlastimil Lenz, 724 986 457, 

lenz.vlastimil@seznam.cz
• HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V PRAZE

Staňte se tazatelem Centra pro výzkum veřejného mínění a podílejte se na zajímavém projektu! Zadavatelem je
Magistrát hlavního města Prahy a výzkum je zaměřený na to, jak se v Praze žije cizincům pocházejících z třetích zemí
(mimo EU), především lidem pocházejícím z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a z některých států bývalého Sovětského
svazu. Podrobnější informace   ZDE.
Neváhejte nás, prosím, kontaktovat, a to buď na telefonním čísle 210 310 591 nebo na emailu 
lucie.firerova@soc.cas.cz . Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky a domluvíme se s Vámi na podmínkách naší
spolupráce.

• Dobrovolnice a dobrovolníci na 19. ROČNÍKU NEJVĚTŠÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU O LIDSKÝCH PRÁVECH
MFF JEDEN SVĚT. Hledáme šikovné a aktivní lidi na pomoc s organizací. Festivalové projekce budou probíhat Od
6. do 16. března 2017.
Studenti si budou moci vybrat, na kterém typu projekcí by rádi pracovali, podle svých časových možností a zaměření:
PROJEKCE PRO ŠKOLY - pouze ve všední dny dopoledne, účastní se jich školy z Prahy a okolí se žáky od osmi
do osmnácti let
PROJEKCE PRO VEŘEJNOST - klasické festivalové projekce, odpoledne a večer, také o víkendech.
Pomoc bude potřebná především při koordinaci projekcí v pražských kinech (Světozor, Lucerna, Atlas, Evald,
Městská knihovna, Francouzský institut, Ponrepo a Bio Oko). Studenti si zde mohou vyzkoušet, co obnáší organizace
mezinárodního filmového festivalu a potkat se s řadou zajímavých lidí z kulturního, pedagogického a lidskoprávního
odvětví. Jako poděkování za pomoc při přípravě festivalu dostanou aktivní dobrovolníci a dobrovolnice festivalovou
akreditaci zdarma.
  t.kralova@jsns.cz  v případě zájmu o dopolední školní projekce, nebo ivana.linhartova@jedensvet.cz, pokud budou
mít zájem o projekce odpolední. Školení, které proběhne koncem února.
kontakt: Tereza Králová e-mail:   t.kralova@jsns.cz , tel.: 777 787 937

• Výběrového řízení na pozici lektora skupinových aktivit pro děti v pěstounské péči a jejich sourozence.
Podrobnější informace   ZDE.

http://
http://
mailto:mstohrova@osoud.pha5.justice.cz
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2.2.2017
• Hledáme programátora pro naprogramování jednoduché interaktivní hry v HTML5. Serverová část ukládání dat

není součástí této práce – to vyřeší programátor.
Termín vytvoření on-line hry: jaro 2017, odměna dohodou. Více informací   ZDE .
Zájemci kontaktujte: Veroniku Voldřichovou, tel.: 603 726 737
e-mail: veronika.voldrichova@ornita.cz

• Hledáme studenty na tuto pozici: „LEKTORKA vzdělávacích přírodovědných programů“
Náplň práce: Lektorování výukového programu, práce powerpointovou prezentací, práce s redakčním systémem k
administraci webových stránek, pořizování kvalitní fotodokumentace programu
V případě zájmu o spolupráci doporučujeme navštívit webové stránky www.ornita.cz, kde si můžete prohlédnout
stávající galerii článků a fotografií z uskutečněných akcí, která se v publikačním systému vytváří. Další informace
  ZDE.
Zájemci o spolupráci – životopis posílejte na: info@ornita.cz. Pro další informace se obracejte na vedoucí lektorku
Zuzanu Bartákovou: tel. 607 650 787, e-mail: info@ornita.cz

23.1.2017
• Společnost METAL TRADE COMAX, a.s. hledá do svých řad zaměstnance na pozici LEKTOR (ŠKOLITEL). Více

informací   ZDE .

13.1.2017
• Úspěšná česká soukromá společnost s 21 letou tradicí v oblasti poskytování překladatelských, tlumočnických,

lokalizačních a dalších jazykových služeb zákazníkům po celém světě v současné době rozšiřuje svůj tým a hledá
vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:
PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA – pobočka Praha. Podrobnější informace   ZDE.

11.1.2017
• Projekt Home-Rent, který se zabývá krátkodobými pronájmy, hledá recepční do terénu. Více informací v přiložené

nabídce   ZDE
• Cestovní kancelář ALEXANDRIA hledá animátory do svých klubových hotelů. Pokud chcete být animátorem, zašlete

nám do 27. 1. 2017 svůj životopis s průvodním dopisem na email animace@alexandria.cz. Více informací   ZDE  a
na www.alexandria.cz/animator a na www.facebook.com/ckalexandria.

12. 12. 2016
• Advokátní kancelář v centru Prahy hledá studentky na pozici asistentky/recepční na zkrácený úvazek. Požadujeme

komunikační a organizační schopnosti, znalost práce na PC, časovou flexibilitu, ochotu učit se novým věcem. Nástup
od ledna 2017. Svoje životopisy zasílejte na email:   cepakova@rakovsky.com .

24. 11. 2016
• Společnost Hilšer partners s.r.o. hledá pro svou pražskou kancelář studenta/studentku jako administrativní podporu.

Více informací vám poskytne Mgr. Adéla Hilšerová, 602 574 101,   adela.hilserova@hilser.cz ,   www.hilser.cz

8. 11. 2016
• Přijmeme FRESH posily do našeho UGO světa na brigádu v Praze! Více   zde

2. 11. 2016
• Aktuálně hledáme pro naši kancelář posilu na pozici ADMINISTRATIVNÍ ASISTENTKY s německým jazykem, 

nabídka .

1. 11. 2016
• Nabízíme jednorázovou práci pro studenta VŠ. Jedná se o překlad webových stránek www.ral.cz do slovenského

jazyka. Odměna na základě smlouvy o provedení práce 2500 Kč. Překlad je nutno odevzdat v elektronické formě.
V případě zájmu, kontaktujte pana Říhu tel: 603111113,   txcolor@txcolor.cz

26. 10. 2016
• Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), česko-bavorské kulturní centrum v Schönsee (Horní Falc), nabízí studentům /

absolventům v rámci tříměsíční praxe možnost spolupráce v oblastech Kulturní management / Organizace akcí /
Marketing / PR.
Další informace naleznete též na našich stránkách: http://www.bbkult.net/redaktion/details/12828118734461.html

20. 10. 2016
• Servírka v kavárně centra Paraple

Dlouhodobá brigáda 85,- Kč/hod.
Hledáme spolehlivou servírku, nejlépe studentku VŠ na pozici samostné obsluhy v naší kavárně v Praze 10 -
Malešicích. Více   zde

20. 10. 2016
• Hledáme Stevardy/ky a Minibaristy/ky pro PRAHU - vlaky Českých drah a.s.

Agentura TESS promotion hledá spolehlivé a zodpovědné kolegy na dlouhodobou spolupráci. Přijímáme na pozice
stevard/ka nebo minibarista/ka.

mailto:cepakova@rakovsky.com
mailto:adela.hilserova@hilser.cz
http://
mailto:txcolor@txcolor.cz
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Jedná se o obsluhu minibarového vozíku, komunikaci se zákazníky, kontrola čistoty vlaku. Směny si plánuje každý
sám, dle svých časových možností. Směny jsou od pondělí do neděle, odjezd vždy ze stanice Praha hlavní nádraží,
návrat zpět do stanice Praha hlavní nádraží.
Práce na DPP nebo ŽL.
Odměna: 93 Kč/hod. – pracovní dny + víkendy
110 Kč/hod. – státní svátky

Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, platný potravinářský/zdravotnický průkaz, základní
znalost AJ, milé a příjemné vystupování, komunikační schopnosti, čistý a upravený vzhled, časová flexibilita (práce
vhodná pro studenty VŠ)

V případě zájmu a splnění základních požadavků prosím zasílejte své CV a fotografie v business oblečení na e-mail:
  denisa.pavlovska@tess.cz  nebo   stevardky@tess.cz
Do předmětu odpovědi prosím uvádějte Stevard/ka Praha.

29. 9. 2016
• Nabídka práce na pozici: PRŮVODCE VE ŠKODA MUZEU Máte rádi auta a orientujete se na českém automobilovém

trhu, tak hledáme právě vás! ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi hledá nového člena do svého týmu.
Co u nás budete dělat?
Průvodcovské služby ve ŠKODA Muzeu a v areálu ŠKODA AUTO ve výrobních halách.
Požadavky: Německý jazyk - úroveň C1 (jednací znalost) Anglický jazyk - úroveň C1 (jednací znalost) Další jazyk
- výhodou
Co od nás získáte?
Moderní mezinárodní pracovní prostředí, Zajímavé finanční ohodnocení, Příjemný pracovní kolektiv
práce na živnostenský list Místo pracoviště: ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
V případě zájmu posílejte své životopisy na adresu   blanka.duerrova@skoda-auto.cz , popř. nás kontaktujte na
telefonu +420 731 295 267.

19. 9. 2016
• Sháníme studenta/ku na převážení našich dětí, 6 a 7 let, po Žižkově (Nemáme babičky). Ze školky/školy v úterý a

čtvrtek na tanečky (zhruba po 4 hodinách) a ve středu do hudebky (1 hodina). Za hodinu 100 Kč. Peter a Margita
Wagner,   o.petris@volny.cz

19. 9. 2016
• Hledáme asistenty/tky pro lidi se zdravotním omezením do Velké Británie, kteří by jim pomáhali vést život bez

překážek, jako máme my. Nabízíme bezplatné ubytování při práci, zajištěnou stravu a velkou flexibilitu - termíny
práce si zvolíš podle sebe, není problém ani několikaměsíčního volna. Více   zde

16. 8. 2016
• E-shop s módními doplňky pro muže   www.Alfons.cz  v současné době hledá člověka na plný či částečný úvazek

při studiu (ideálně již magisterského studie) na pozici referenta a koordinátora příprav spuštěný eshopu   http://
www.alfons.cz  na zahraniční trhy.

Požadujeme výborné znalosti Angličtiny a dobré znalosti dalšího evropského cizího jazyka - polština, maďarština,
španělština, francouzština nebo italština, později i další. Samozřejmě nehledáme pouze jednoho člověka, který by
zvládal všechny jazyky.

Dále požadujeme min. ukončené Bc. studium v humanitních oborech, zájem o internet a podnikání, vysoká
počítačová gramotnost. Výhodou jsou absolvované zahraniční stáže, zájem o webovou analytiku a také ochota se
neustále učit novým věcem.

Očekávané mzdové ohodnocení: 30tis - 32tis měsíčně, v případě spokojenosti po 6 měsících až 35tis měsíčně.

Nabízíme:
práci na plný/částečný úvazek i při studiu
zázemí úspěšné, rostoucí a stabilní společnosti
mladý kreativní tým
práci na zajímavých projektech, nejen na e-shopu   http://www.Alfons.cz
Předchozí praktické zkušenosti výhodou, práce je však vhodná i pro čerstvé absolventy bez praxe - zato ale s chutí
pracovat a neustále se zlepšovat

Případné dotazy pište prosím na   robert@alfons.cz .

29. 6. 2016
• BONA, o. p. s. hledá kolegu nebo kolegyni do týmu chráněného bydlení na pozici pracovníka v sociálních službách.

Hlavní náplní práce je podpora dospělých lidí s duševním onemocněním při běžných denních činnostech. Pokud
Vás pracovní nabídka zaujala, neváhejte se ozvat na přiložený   inzerát .

mailto:denisa.pavlovska@tess.cz
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29. 6. 2016
• Hledáme koordinátora programu/reprezentanta zákaznického servisu do firmy Angloville se sídlem v Praze, která

poskytuje intenzivní jazykové pobyty v rámci České i Slovenské republiky. Více   zde .

18. 6. 2016
• Poradenská a vzdělávací společnost SMARTER Training & Consulting nabízí možnost perspektivního zaměstnání.

Pro bližší informae prosím volejte +420 725 867 229 Více   zde

13. 6. 2016
• Rödl & Partner - vedoucí poradenská společnost na evropském trhu - zastoupena ve 49 zemích světa se 106

pobočkami. S více než 4 200 spolupracovníky celosvětově poskytuje služby ve všech oblastech podnikání práva,
daní, auditu a podnikového poradenství.
V České republice působí od roku 1991 v pobočkách v Praze a Brně a je držitelem titulu Právnická firma roku v
letech 2012 až 2015 v oboru daňového práva.
Rödl & Partner s celkovým počtem více než 320 tuzemských poradců potvrzuje postavení mimořádně silné
poradenské kanceláře v České republice poskytující poradenství v oboru daně, audit, právo, outsourcing a
management & business consulting takzvaně „z jedné ruky“.
Pro kancelář v Praze nyní hledá vhodné kandidáty / kandidátky na pozici: Administrativní asistentka/Sekretářka.
Více   zde

6. 6. 2016
• Hledáš flexibilní a dobře placenou práci přes léto i déle? Nebojíš se zkušeností ze zahraničí? Chceš dělat něco

smysluplného pro druhé? Potom je tady pro tebe osobní asistentství! Jako live-in asistent pomáhající těm, kteří pro
své zdravotní omezení nemohou žít život bez překážek jako my, nemáš žádné výdaje za ubytování, stravu ani za
jakékoliv „vstupní“ poplatky! Termíny práce na principu 3 weeks on/1 week off si zvolíš podle sebe, není problém
ani několikaměsíčního volna. Za nenáročnou práci si vyděláš na cestování (a nejen to) raz dva, pro začínající cca
40 000,-čistého/měsíc. Potřebuješ pouze angličtinu, řidičák a trestní bezúhonnost. Není to žádný podfuk, žádné
agentury, ale práce přímo od zaměstnavatele na smlouvu. Nevěříš? Ozvi se a ráda ti povím víc. V UK už takto
spokojeně pracuji 2,5 roku. Piš/volej na:   praceuk@post.cz , Skype: katerina6326

1. 6. 2016
• Společnost „E“, které podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké hledá ORGANIZAČNÍHO/AKTIVIZAČNÍHO

PRACOVNÍKA na pobyt lidí s epilepsií a jejich rodinných příslušníků. Pobyt se koná v termínu 20.8 – 28.8.2016 v
nádherné rekreační oblasti Českého Švýcarska, ve Staré Olešce u Děčína. Po celou dobu pobytu je účasten lékař.
Více   zde

22. 5. 2016
• Pro posílení našeho týmu v Olomouci hledáme:

Junior SW Developer
Senior SW Developer
Náplň práce:
Vývoj a implementace nových modulů v Microsoft Dynamics AX (Axapta), NAV (Navision) nebo .NET/ASP na základě
funkčních specifikací v rámci jednotlivých mezinárodních projektů.
Zapojení do příslušných procesů od počátečního vytváření jejich konceptů až po skutečnou realizaci a
implementaci produktů specifikovaných klienty.
Rozhodující role při poskytování vysoce kvalitních softwarových řešení.   Více zde

22. 5. 2016
• BONA, o. p. s. v Praze hledá kolegu nebo kolegyni na pozici Asistent terapeuta chráněného bydlení (sociální

pracovník), na 0,75 úvazek.   Více zde

22. 5. 2016
• BONA, o. p. s. v Praze hledá kolegu nebo kolegyni na pozici Vedoucí terapeut chráněného bydlení (sociální

pracovník), na plný úvazek.   Více zde

• Doučování český jazyk - Roztoky u Prahy
Hledám studenta/studentku oboru učitelství český jazyk pro doučování 2 dětí, aktuálně 3. a 6. třída v Roztokách
u Prahy. Předběžná představa: dlouhodobě, nejpozději od začátku příštího školního roku jedno celé odpoledne 3
vyučovací hodiny po sobě (2+1 později možná 2+2), vybavená malá učebna v rodinném domě, magnetická tabule,
audio, káva, voda…
Předběžná cena za 3 hodiny 600,- Kč. Starší dítě – výběrová jazyková ZŠ, aktuálně 6. třída, dysgrafik, trochu plave v
češtině, jinak bystrý, je potřeba dotáhnout a připravit výhledově na přijímačky. Mladší dítě – ZŠ v Roztokách, aktuálně
3. třída, je potřeba dotáhnout, doplnit to, co by mělo dítě znát, výuka momentálně nefunguje podle představ
Kontakt:   zuza.sucha@gmail.com
Dopravní spojení: bus z Dejvické 17 minut, vlak z Masarykova nádraží 15 minut

• Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic: pečující osoba v Dětské
skupině. Více informací   zde .

mailto:praceuk@post.cz
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• Staňte se dobrovolníkem v Africe! - Nakupenda Tanzania je nezisková organizace lokalizovaná v severní Tanzanii.
Věnuje se podpoře vzdělání místní komunity a v současné době přijímá dobrovolníky pro výuku na místních
základních školách. Více informací   zde.

• Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na
otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti,
svobody a solidarity v Evropě a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí
výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské
politiky.Momentálně vypisujeme výběrové řízení na stážistickou pozici na sekretariátu institutu s nástupem nejpozději
na začátku května. Více informací   zde.

• The Li'le Gym® Praha po 6 letech úspěšného provozu rožšiřuje tým a hledá kandidáty na pozici animátorů
narozeninových oslav. Více informací   zde .

• The Li'le Gym® Praha po 6 letech úspěšného provozu rožšiřuje tým a hledá kandidáty na pozice instruktor/
instruktorka pro cvičení dětí do 12let. Více inforamcí   zde .

• Obchodní firma hledá brigádníka pro podporu obchodního týmu. Termín nástupu: ihned. Místo výkonu práce: Praha
4.Pracovní náplň: Správa databáze firemních kontaktů z Německa, Rakouska a Švýcarska. Požadujeme: aktivní
znalost německého jazyka slovem i písmem, znalost MS Office, Outlook.Nabízíme: hodinová mzda: Kč 150,-Kč,
celodenní, dopolední a odpolední směny, klouzavá pracovní doba, volitelné pracovní období. Kontakt: +420 608 38
38 20, petr.  lala@trollcd.cz ,   http://www.trollcd.cz/ .

• Pro 18-ti letého studenta SŠ v Praze hledám asistenta pedagoga. Speciální pedagogika není podmínkou. Smlouva
se školou, úvazek na cca  4 hod. denně. Nástup možný ihned. Možnost pokračovat od 1.9. vítána. Nápň práce:
podpora při výuce, roztřídění učiva. Bezproblémový student. Kontakt:   petr.1997@seznam.cz .

• Velitel Posádkového velitelství Praha vyhlašuje výběrové řízení k Vojenské hudbě Olomouc na služební místo mladší
člen orchestru na nástroj - klarinet B. Více informací naleznete   ZDE .

• Městská část Praha 9 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici „pracovník nízkoprahového volnočasového klubu
pro děti a mládež“. Náplň práce: přímá práce s dětmi a dospívajícími ve věku 11 až 20 let, příprava a vedení
skupinových volnočasových aktivit v klubu i mimo něj, příprava a účast na výjezdových akcích s dětmi ve věku 7 až
15 let, poradenství, doučování, preventivní aktivity, příprava a realizace programu klubu. Požadujeme: zkušenosti,
dovednosti a motivaci pro práci s dětmi a mládeží, zájem o další sebevzdělávání a seberozvojové aktivity, podíl na
týmových projektech a úkolech (výjezdové akce, letní tábory…), věk min. 21 let, trestní bezúhonnost, spolehlivost,
zodpovědnost, samostatnost, kreativitu a dobré komunikační schopnosti, výhodou hra na hudební nástroj či výtvarné
dovednosti. Nabízíme: různorodou a smysluplnou práci s mladými lidmi, možnost realizovat vlastní vize a nápady,
další vzdělávání v oboru, supervizi, práce převážně v odpoledních až večerních hodinách. Jde o pracovní poměr
na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s nástupem ideálně od pondělí 5. 4. 2016 (po dohodě i jindy). Práce je velmi
vhodná jako brigáda pro studenty humanitních a pedagogických škol. Pracovištěm je Klub Harfica (nachází se v
areálu Střediska sociálních služeb), Harrachovská 422, Praha 9 - Střížkov. Strukturovaný životopis a krátký motivační
dopis (jaké máte zkušenosti s cílovou skupinou i v jiné oblasti práce s lidmi, proč jste vhodný uchazeč, jaké máte
dispozice pro tuto práci apod.) posílejte na emailovou adresu:   slovackovap@praha9.cz  do 31. 3. 2016. Vyhrazujeme
si právo vypsat nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný uchazeč.
Kontaktní osoba: Bc. Petra Slováčková, DiS., tel.: 723 520 415.

• Inline Talent hledá posily do týmu. Více   ZDE .
• Aquapark Čestlice shání animátory z řad studentů na zajištění edukativně zábavného programu, který se uskuteční v

úterý 8. března 2016 od 9:00 do 17:00. Hodinová sazba je 120 Kč/hod v případě vystavení faktury, v případě vypsání
dohody o pracovní činnosti je částka nižší o odvody. Celodenním úkolem je mentorování připravených her s dětmi.
Pro více informací kontaktujte Ivu Šimánkovou +420 775 904 879,   ivca@m-ocean.cz .

• Společnost Fosa, o. p. s., služba „Osobní asistence Osa“, přijme pracovníka na pozici „OSOBNÍ ASISTENT –
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“: Více info   ZDE .

• Hledám doučování pro syna (13 let) v rámci přípravy zkoušek na střední školu v dubnu 2016 (ze 7. třídy),
matematika a český jazyk, př. anglická konverzace (není bezpodmínečně nutné). Jde spíše o společnou přípravu
a zpracování přípravných testů. Místo: Praha 4 Modřany, Belárie. Kontakt: Svobodová Dagmar, 604 58 39 56, 
dagmar.svobodova@seznam.cz .

• ZŠ Hostivař hledá vychovatele na školu v přírodě v termínu 28. 5. - 2. 6. 2016. Vychovatel bude mít zdarma ubytování
a stravu během pobytu. Kontakt:   eva.ryby@gmail.com  .

• Pan Šebek shání studentku/studenta na doučování z českého jazyka pro dceru v 7. třídě ZŠ. Jednalo by se o
přípravu na přijímací zkoušky z češtiny na 6-ti leté gymnázium. Cena za doučování dohodou. Kontakt: 602 226 158,
  sebek@clovis.cz .

• Do nově vzniklého ateliéru v Praze hledáme lektory individuálních výtvarných kurzů pro děti. Nabízíme: zajímavou a
zábavnou práci (od března 2016), odměnu 250,- Kč za lekci (1,5 hod), dlouhodobý a pravidelný přivýdělek, možnost
zvolit si lekce dle svých časových možností, v lekci 1-3 děti, dohoda o pracovní činnosti. Požadujeme: výtvarné
vzdělání (AVU, Pedf se zaměřením na výtvarnou výchovu atd.), zkušenosti s dětmi, příjemné vystupování, flexibilitu,
spolehlivost a dochvilnost. V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail:   christina.222@seznam.cz .

• Hledám asistenta pedagoga /studenta/ pro 18-ti letého studenta SŠ v Praze, speciální pedagogika není podmínkou.
Smlouva se školou, úvazek na cca 3 – 4 hodiny denně. Nástup nejlépe již od 1. 2. 2016. Podpora při výuce, roztřídění
učiva. Bezproblémový student. Kontakt:   petr.1997@seznam.cz .
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• Hledáme studenta/studentku oboru speciální pedagogika, který by měl čas a chuť věnovat se pětiletému chlapci
se speciálními potřebami. V rámci hlídání by nenásilnoua pozvolnou formou zapojoval do hry prvky z logopedie a
pomohl nám syna rozmluvit. Dny, hodiny, délka hlídání a odměna dle dohody. Hlídání by probíhalo na Praze 4. Bližší
informace   jindra.buskova@seznam.cz  či tel. 776 368 166.

• Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje přijme od 1.3.2016 na úvazek 0,6 pro pracoviště Mělník 
spec.pedagoga/pedagožku . Dobré spojení z Prahy, místa výkonu práce: Mělník, Kralupy nad Vltavou. Strukturovaný
životopis prosím zasílejte na adresu    zcerna@pppsk.cz .

• Pro sedmiletého syna s ADHD + Aspergerův syndrom - hledáme kamaráda nebo kamarádku na odpoledne.
Hledáme studenta/studentku, kteří by měli zájem chodit se synem 2 - 3 x týdně odpoledne do družiny (v rámci
studijní praxe) + případně s ním strávit ještě další čas - odvézt domů, na kroužek a nebo prostě společně něco
podniknout. Syn chodí do 1. třídy ZŠ Gutha - Jarkovského v Praze 1. Nabízíme přivýdělek 100,- Kč/hodina - počet
hodin je na dohodě. Spolupráci můžeme zahájit ihned. Kontakt: Michaela Bičíková - tel.: 604 580 133, email: 
mhajna@gmail.com .

• Hledám pro svého devítiletého syna  s poruchou pozornosti (ADD), dyslexií, dysgrafií a dysortografií asistenta do
školy na částečný úvazek.  Nástup možný ihned. Navštěvuje ZŠ Amálskou v Kladně. Případní zájemci prosím pište
  na   terezabacilkova@gmail.com  či volejte na tel. 607 569 797.

• Hledám studentku na pravidelné vyzvedávání dcery (4 x týdně) ze ZŠ a doprovod na kroužek. Dceři je 7 let,
navštěvuje ZŠ Korunovační, Praha 7, a oddíl moderní gymnastiky v TJ Sokol Praha VII (ul. U Studánky , P7), časová
náročnost: cca 12,45 - 13,45, odměna 100 Kč/hod. Kontakt: Sylvie Fotevová - 776 565 522,   vasyro@tiscali.cz .

• Dům dětí a mládeže Horažďovice, pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, vypisuje výběrové řízení
k obsazení pracovní pozice „vedoucí pracovník/lektor“ v pobytovém centru environmentálního vzdělávání. Vice
informací   ZDE .

• Hledáme šikovné, ochotné a spolehlivé dívky z Prahy a okolí ke spolupráci s portálem Babyonline.cz =
nejnavštěvovanější odborně garantovaný portál zaměřený na těhotenství a péči o dítě. Jedná se o prezentaci portálu
a knížek pro děti vydavatelství Babyonline v edici Pro chytré hlavičky na veletrzích a dalších akcích. V případě zájmu
pište na   info@babyonline.cz , kde Vám sdělíme další informace.

• Hledám pro svého syna studentku / studenta na doučování českého jazyka ( 5. třída ZŠ). Kontakt : Kateřina
Dlabolová, Praha 6 - Dědina. Tel.: 602 971 298. Prosím volat po 17:30 hod.   dlabolovam@seznam.cz .

• Cestovní kancelář Alexandria hledá animátory do svých klubových hotelů v Bulharsku, Řecku, Turecku a Španělsku.
Více   ZDE .

• Hledám  spolehlivé hlídání  s doučováním pro dvě děti 5 a 8 let. Hlídání v Praze-Satalicích (10 minut ze stanice
metra Hloubětínská). Pedagogické vzdělání výhodou, popř. výhodou NJ – pro doučování dospělého. Hlídání 2-3 x
týdně odpoledne cca 3 hod. nebo dle domluvy. Kontakt:   klara.rychetska@seznam.cz , tel.: 777179079.

• Hledáme pro Polovinu nebe, o. p. s., nové kolegy a kolegyně na pozici osobního asistenta ke svým klientům, převážně
z Prahy. Více info   ZDE.  Kontakt   info@polovinanebe.cz.

• Pro tříletou dceru s podezřením na PAS hledáme osobní asistentku do školky. Požadujeme: 4./5. ročník oboru
speciální pedagogika, zájem o problematiku PAS, trestní bezúhonnost. Asistence je nutná vždy v pondělí, středu
a čtvrtek, 8-12h ve školce v Braníku (příp. můžeme odvézt od Kačerova). Jedná se o placenou brigádu. Motivační
dopis a životopis včetně aktuální fotografie prosím pište na   polit@centrum.cz .

• Chcete být nezávislým obchodníkem s flexibilní dobou a neomezenými výdělky? Už Vás nebaví současná práce a
chcete poznat něco atraktivnějšího? Staňte se profesionálem v realitách a připojte se k nám, k mezinárodní značce
mezi realitními kancelářemi Century 21. Více info   ZDE .

• Společnost Essential Communication, s.r.o. hledá studenta/studentku s velmi dobrou znalostí ruštiny a češtiny na
pravidelné překlady převážně z ruštiny do češtiny. Primárně se jedná o tzv. monitor, krátké zprávy ze všech oblastí
života /politika, ekonomika, průmysl, kultura/. Jedná se o pravidelnou práci. Zájemce prosím, aby se ozvali na 
zuzana.sommerova@essential-com.cz  nebo na tel. 777 919 942.

• Dětský domov  Dubá – Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková organizace, přijme od 1.11.2016 (případně
po domluvě) vychovatele/vychovatelku. Jedná se HPP na dobu určitou (do 31.10.2016), s možností prodloužení na
neurčito, nepřetržitý provoz. Uchazeč/ka musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce vychovatel/ka podle
par. 16 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění + speciální pedagogika + psychická způsobilost podle par. 18 zákona
č. 109/2002 S. v platném znění. Požadujeme dobrou znalost práce na PC a řidičský průkaz sk. B. Neposkytujeme
ubytování. Nabídky posílejte na:   l.dvorakova@ddduba.cz.

• Spolek Dobré víly dětem, pomáhající dětem z dětských domovů, DOZP a pěstounských rodin, hledá dobrovolníky
pro:
• klienty DOZP s kombinovanými mentálními vadami na volnočasové a zájmové aktivity
• mladou slečnu, která se vrátila z DD zpět do rodiny a potřebuje pomoc s doučováním angličtiny a matematiky
• školní přípravu a doučování prvňáčků
• přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu v předmětech český a anglický jazyk a matematika
V případě pravidelné spolupráce Vám rádi potvrdíme praxi. Více informací a kontakty naleznete   ZDE .

• Hledám pro svou dceru asistetku - studenta/studentku (formou placené brigády) nejlépe závěrečného ročníku oboru
speciální pedagogika, který by byl ochotný 1- 2x týdně dojet do Brandýsa nad Labem a 1-2 hodiny se věnovat
předškolní přípravě s mojí dcerou, která má vývojovou dysfázii a ADHD. Kontakt:   vanicka@gmail.com .
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• Studentům posledních ročníků magisterského studia (čtvrtého/pátého ročníku) nebo prvních ročníků studia
doktorského se otvírá možnost získání praxe napříč celou Českou televizí, která do svých studií v Praze, Brně a
Ostravě přijme 18 studentů. Zájemci se mohou hlásit přes kariérní stránky ČT   http://ceskatelevize.jobs.cz/ , kde jsou
vypsány jednotlivé pozice v oblastech techniky, zpravodajství, obchodu, programu, vývoje pořadů a programových
formátů, lidských zdrojů, výroby (produkce), komunikace a vnějších vztahů, nových médií a marketingu.

• Sportovní agentura pro děti z mateřských škol Sportkids hledá lektory pro výuku všestranného sportovního kroužku
v Praze na Letné a Žlutých lázních. Požadujeme kladný vztah k dětem a sportu a zkušenosti s vedením dětského
kolektivu. Pracovní vytížení dle časových možností. Odměna 80 Kč - 120 Kč / hod. V případě zájmu zasílejte
životopisy a krátký dopis o své osobě na   filipzeman@sport-kids.cz .
Více informací na   www.sport-kids.cz.

• Atletický oddíl Atletik Rudná přijme do svého týmu další trenéry mládeže. Náplň práce: trénování kategorií žáků a
přípravky, doprovod při závodech. Výkon činnosti: stadion ZŠ Rudná a ZŠ Nučice. Požadujeme: flexibilta, praxe v
oblasti mládežnické atletiky, trestní bezúhonnost, předchozí trenérská zkušenost výhodou. Nabízíme: nadstandardní
finanční odhodnocení, příjemné pracovní prostředí. CV prosím zasílejte na:   atletikarudna@seznam.cz.

• Domov seniorů Vysočany hledá novou posilu do týmu aktivizačních pracovníků. Jedná se o hlavní pracovní poměr
s pracovní dobou 7:30 – 16:00 od pondělí do pátku. Požadavky: kladný a vstřícný přístup k seniorům, empatie,
komunikativnost, spolehlivost. Výhodou, ale ne podmínkou je: kreativita, hra na hudební nástroj, praxe v oboru péče o
seniory, vytváření volnočasových aktivit. Pro více informací, prosím kontaktujte paní Trnkovou na e-mailovou adresu:
  trnkova@dsvysocany.cz , spolu s přiloženým životopisem. Nebo volejte na tel.: 775 560 565.

• Hledáme asistentku pedagoga pro čtyřletého chlapečka do soukromé školky v Praze 9 - Kyjích. Úvazek na 30 hodin
týdně, nástup možný již od září. Kontakt: PhDr. Markéta Machková, mail:   kytkama@seznam.cz .

• Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. hledá pracovníky na pozici: Poradce rané péče – sociální pracovník. Více info
o dané pozici   ZDE .

• Amnesty International hledá metodika/metodičku ve vzdělávacím projektu o lidských právech a nesnášenlivosti. Více
informací naleznete na webu:   http://amnesty.cz/volne-misto/147

• Pobočka Člověka v tísni v Kladně shání pro děti do Předškolního klubu logopeda/ku. Pozice je dobrovolná, možnost
uznání jako praxe. Návštěva klubu bude ideální jednou týdně zhruba na 2 hodiny. Předškolní klub navštěvují děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, často se potýkající s vadami řeči. Klub je v provozu od pondělí do čtvrtka, od
8:00 do 12:00, na adrese Kročehlavská 1311, Kladno. Více info:   aneta.kozakova@clovekvtisni.cz , tel. 73110551.
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