
OU, SOU – vyučen 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Montážní dělníci výrobků z kovů 

Rozšířený popis: 

montážní dělník 

Počet volných míst: 

3 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Třísměnný provoz 

Nástup dne: 

01.07.2018 

Mzda: 

16 000 až 17 000 Kč 
Poznámka k volnému místu: 

krátkodobé zaměstnání, manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost, zkušenosti s 

výrobním závodem výhodou. Info na tel.: 800330330 - p. Kouba (možno sjednat 

osobní pohovor).  

 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Dělníci v oblasti výstavby budov 

Rozšířený popis: 

dělníci v oblasti výstavby budov 

Počet volných míst: 

2 

Úvazek: 

Zkrácený úvazek (minimálně 15hod týdně) úvazek 

Směnnost: 

Jednosměnný provoz 

Nástup dne: 

01.07.2016 

Mzda: 

12 200 Kč 

Poznámka k volnému místu: 

Kontakt: Hanakovič Milan, tel.: 724029411  

 

 

 



Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Číšníci a servírky 

Rozšířený popis: 

Číšník-servírka 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Neurčeno 

Nástup dne: 

03.06.2018 

Mzda: 

18 000 Kč 
Poznámka k volnému místu: 

Malá restaurace s penzionem v Prachaticích. Praxe v gastronomii není podmínkou, ale 

vítaná.Kontakt: Skořepa Petr, tel.: 608973458  

Požadavky na uchazeče o práci 

Vzdělání: 

Minimálně Základní + praktická škola 

Dovednosti: 

Speciální dovednosti nejsou požadovány pro nabízenou práci. 

Jazykové znalosti: 

Speciální jazykové znalosti nejsou pro toto volné místo vyžadovány. 

 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Cukráři (kromě šéfcukrářů) 

Rozšířený popis: 

Cukrář-cukrářka 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Jednosměnný provoz 

Nástup dne: 

01.06.2018 

Mzda: 

15 000 Kč 

Poznámka k volnému místu: 

Výhoda: praxe v oboru Kontakt: Šverák Zdeněk, tel.: 602 343 011, e-mail: 

klasspol@seznam.cz  

 

 



 

 

SŠ – středoškolské vzdělání s maturitou 

 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami) 

Rozšířený popis: 

Vychovatel/učitel v dětské skupině Portusáček 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Jednosměnný provoz 

Nástup dne: 

01.06.2018 

Mzda: 

17 000 až 24 000 Kč 
Poznámka k volnému místu: 

Náplň práce Práce s dětmi ve věku 1,5 – 4 roky, max. 8 dětí, příprava programu pro 

děti Nabízíme různorodou a smysluplnou práci, uplatnění kreativity, profesní i osobní 

rozvoj, podporu vzdělávání, pracovní dobu max. do 16 hod., Požadujeme odbornou 

způsobilost (jedna z možností): a) vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního 

stupně základní školy nebo vychovatele b) vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického 

asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, 

zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná 

způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa c) vzdělání sociálního 

pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách d) profesní kvalifikace chůvy pro 

děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu dále 

bezúhonnost, schopnost pečovat o malé děti, flexibilitu, tvořivost, ochotu vzdělávat se, 

předpoklady pro práci s lidmi, osobní zralost, psychickou odolnost, komunikační 

dovednosti Doplňující informace úvazek 1,0 nástup červen 2018 plat dle vzdělání a 

praxe Životopisy zasílejte na adresu ksandrova@portusprachatice.cz Bližší informace 

na tel.: 722 928 192 a www.portusprachatice  

 

 

 

 



VOŠS , Vysokoškolské vzdělání 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Lékaři v gynekologii a porodnictví 

Rozšířený popis: 

Lékař 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Třísměnný provoz 

Nástup dne: 

01.10.2014 

Mzda: 

26 000 až 28 000 Kč 
Výhody, odměny 

Dovolená navíc 

Jiné výhody: zaměstnanecké životní a důchodové pojištění 

Podnikové stravování 

Poznámka k volnému místu: 

Jan Veselý, tel.388 600 290, e-mail: vesely@nempt.cz  

 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: 

Lékaři v interních oborech 

Rozšířený popis: 

Lékař - internista 

Úvazek: 

Plný úvazek úvazek 

Směnnost: 

Třísměnný provoz 

Nástup dne: 

01.04.2015 

Mzda: 

26 000 až 28 000 Kč 

Poznámka k volnému místu: 

Výhody: - zvláštní prémie - podnikové stravování - naturální výhody - dovolená 

navíc Vhodné i pro dětské lákaře Kontakt: - Veselý Jan, tel.: 388 600 290, e-mail: 

vesely@nempt.cz  

 

 

Zpracovala: Eva Jankulárová 11.6.2018 

 



 


