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Nabídky práce pro Ukrajince - Пропозиції роботи для українців
Pracovní portály
Портали вакансій
Workania

Jobs.cz

Nabídka práce
pro uprchlíky z
Ukrajiny Prace.cz

Nabídka práce brigády, práce,
volná místa,
zaměstnání inzeráty | Inzerce
na Annonce.cz

Jooble

Volná místa v ČR
(uradprace.cz)

Prague Jobs
server and job
listings for Czech
Republic |
Expats.cz

Práce | Ukrajinská
iniciativa v ČR

Hledejte práci na Google.com
Pokud na Googlu zadáte dotaz v ukrajinštině, najde nabídky práce v ČR přímo v ukrajinštině.
Пошук роботи на Google.com
Якщо ви введете запит на роботу українською в пошуковій системі Google, вона знайде
пропозиції роботи в Чехії безпосередньо українською.
Odvětví
промисловість
Řemeslné
Ремесло

Перукарня

Технік готелю

Працівник
садового центру

Модельєр
архітектурних
моделей

АВТО
ШКАФКА

Слюсар з
техніки

Допоміжні
будівельні
роботи

Майстер монтажник

Logistika
логістика

ПОМІЧНИК
МЕНЕДЖЕРА З
ЛОГІСТИКИ

Комірник

Комірник - до 36
000 крон +
щотижневі
аванси!

Водій-помічник:
доставка/доставк
а Прага:
Seafood&Premiu
m food

Gastronomie
Гастрономія

Допоміжна сила
на кухні

Сніданок/офіціа
нтка приймаємо на
роботу негайно

Кухар
вегетаріанського
бістро

Кухар холодної
кухні

IT

Вбудований
розробник |
Охорона
здоров'я

Адміністратор
Microsoft

Випробувач – ст

Розробник
програмного
забезпечення
Backend .NET
(чеська мова не
потрібна)
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Úklid
Прибирання

Прибирання та
прибирання в
готелі 4* в
центрі Праги

Працівник з
прибирання

БРИГАДА ПРИБИРАННЯ
МАГАЗИНУ

Домробітниця /
прибиральниця Господарка /
прибиральниця

покоївка

Шукаємо
працівника на
підсобні
роботи та
миття посуду

покоївка готелю

Administrativa
Адміністрація

Команда/асисте
нт проекту для
комунікаційної
групи

Адміністративна
підтримка
відділу заходів

Офіцер відділу
іноземних
проектів

Спеціаліст з
логістичних
накладних

Ostatní
Iнший

ЗБИРАННЯ
ХМЕЛЮ НАЙТРАДИЦІЙ
НІША З УСІХ
БРИГАД

Майстер
манікюру педикюру

Ровесник для
української
громади

Продавецьконсультант Прага

Nabídky práce mimo Prahu
Пропозиції роботи за межами Праги
Ресторан шукає
допомоги на
кухні

Помічник пекаря

Складська
робота. від 28
000 крон.
Початок
негайно.

Наладчик

Комірник

Оператор
виробництва автоскладання

Шукаємо
партнерів для
Bageterie
Boulevard Rudná

Оператор порцій
(ф/м) оператор
лінії пакування

Оператор
виробництва Космоноси

Садівник
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