
OU, SOU – vyučen 

 

Požadovaná profese: balič/balička 

  Ruční baliči (93210) 

  Počet volných míst:  70 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: M&IS s.r.o., IČ 03766462  

  Místo výkonu práce: M&IS s.r.o.-Prachatice, Nebahovská 68, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Mariya Syusko, tel.: +420 776 396 944, e-mail: m.mariya@post.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 4.6.2018 do 4.12.2018  

  Mzdové rozpětí: od 14 000 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému místu: Kontakt:  

Syusko Mariya, tel.: 776396944, e-mail: m.mariya@post.cz  

 

Požadovaná profese: Prodavač-prodavačka potravinářského zboží typu MASO/UZENINY 

  Prodavači potravinářského zboží (52232) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: RABBIT Trhový Štěpánov a.s., IČ 18622437  

  Místo výkonu práce: RABBIT Trhový Štěpánov a.s. prodejna Prachatice, Zvolenská 22, Prachatice II, 383 01 Prachatice, 

okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Milan Smrčka, tel.: +420 720 967 617, e-mail: smrcka@rabbit.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 
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  Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné 

  Doba zaměstnání: od 2.5.2018 do 31.10.2018  

  Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Náplň práce:  

-    obsluha zákazníků, prezentace a prodej zboží (objednávky, příjem, příprava, skladování)  

-    zodpovědnost za pokladnu, čistotu na prodejně a dodržování předepsaných standardů  

Požadujeme:  

-    samostatnost, zodpovědnost, chuť pracovat a učit se  

-    trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost pro práci s potravinami  

-    příjemné vystupování  

Nabízíme:  

-    odpovídající mzdové ohodnocení + zaměstnanecké benefity  

-    nástup ihned (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost)  

-    možnost částečného pracovního úvazku  

-    zajistíme důkladné zaškolení  

Zaměstnanecké výhody  

nákup kuřecího masa za zvýhodněné ceny, zaměstnanecké poukázky na nákup v prodejnách RABBIT  

Kontakt:  

- Smrčka Milan, tel. 720967617, E-mail:smrcka@rabbit.cz  

Požadovaná profese: Skladový manipulant 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst:  80 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Koritensky a.s., IČ 26082934  

  Místo výkonu práce: Slunečná 1166, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Pavel Nikodem, tel.: +420 602 132 288, e-mail: pnikodem@koritensky.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 24.1.2018  

  Mzdové rozpětí: od 14 800 do 16 400 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému místu: Práce pouze mimo okres Prachatice ( v rámci ČR a SR). Ubytování a dopravu hradí zaměstnavatel (do 

zaměstnání). Oprávnění na obsluhu vysokozdvižného vozíku výhodou. Cestovní náhrady hrazené 

zaměstnavatelem. Schůzku domluvit telefonicky předem. Kontaktní osoba: Pavel Nikodem, tel.: +420 

602 132 288 (kdykoliv), e-mail: pnikodem@koritensky.cz  
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SŠ – středoškolské vzdělání s maturitou 

Požadovaná profese: asistent/ka účetního oddělení 

  Odborní asistenti v administrativě (33431) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o., IČ 04621930  

  Místo výkonu práce: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o. - Prachatice, Nebahovská 68, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. 

Prachatice  

  Komu se hlásit: Lenka Wimbersky, tel.: +420 388 304 210, e-mail: lenka.wimbersky@fsgruppe.com 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol, osoby se zdravotním postižením (OZP) 

Nabízené výhody:  Dovolená navíc  

Poznámka k volnému místu: praxe s účetnictvím podmínkou, samostatnost, splolehlivost, částečná znalost NJ, 20 dnů dovolené. Info 

na tel: 388304210 - Lenka Wimberskynebo lenka.wimbersky@fsgruppe.com.  

 

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra s osvědčením 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, IČ 00477109, http://www.domovseniorupt.cz   

  Místo výkonu práce: Domov seniorů Mistra Křišťana, Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Drahomíra Stauberová, tel.: +420 388 306 145, e-mail: sekretariat@domovseniorupt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2018  

  Mzdové rozpětí: od 23 904 do 34 674 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol 

Poznámka k volnému místu: Žádosti spolu s životopisem zasílat na email:reditelka@domovseniorupt.cz nebo 

sekretariat@domovseniorupt.cz. Plat dle započitatelné praxe v oboru. Podnikové stravování. Jedná se 

o HPP poměr na dobu neurčitou. Bližší informace podá paní Stauberová Drahomíra DiS., tel.: 388 306 

145, e-mail: sekretariat@domovseniorupt.cz popř. Bc. Lucie Šnajdrová - vrchní sestra tel.: 388 306 122  

 

 

VOŠS , Vysokoškolské vzdělání 

Požadovaná profese: Vyšší soudní úředník 

  Vyšší soudní úředníci (26122) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH, IČ 00024678  

  Místo výkonu práce: Okresní soud Prachatice, Pivovarská 3, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Jan Křiváček, ředitel správy soudu, tel.: +420 388 305 101, e-mail: jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.4.2018  

  Mzdové rozpětí: od 18 590 do 27 950 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy vysokých škol 

Poznámka k volnému místu: Popis pracovní pozice vyššího soudního úředníka:  

- provádí rozhodovací činnost a ostatní činnosti dle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních 

úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném znění  

- provádí práce v oboru statistiky  

- provádí práce s rejstříkem ISAS a pracuje s ostatními IS okresního soudu  

- provádí lustrace v CEO  

- vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných IS v oblasti justice  

- provádí porozsudkovou agendu  

- provádí výslechy účastníků řízení a další úkony v rámci dožádání  

Požadavky na uchazeče:  

- právní povědomí - má právní povědomí, ovládá aplikace znalostí zákonů a legislativy běžně  
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v praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,…), má znalost právních úkonů, dokumentů i 

subjektů právní praxe  

- počítačová způsobilost - ovládá pokročilejším způsobem počítač (databáze, převody mezi 

kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů)  

- bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, 

pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl)  

Požadované vzdělání:  

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda na 

vysoké škole v České republice.  

Platové zařazení:  

- 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platový stupeň dle § 5 odst. 4 písmeno a), přílohy 

č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.  

- možnost prodloužení pracovní smlouvy.  

Kontakt:  

Křiváček Jan, tel.: 388 305 101, e-mail: jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz  

Zpracovala: Eva Jankulárová,7.5.2018 

 


