LAD.CZ s.r.o.
Senovážné nám. 7, České Budějovice
IČ:26091656, DIČ:CZ26091356

mobil: 775 199 948, skype: ondrej.lad

LAD.CZ s.r.o. provide a wide variety of job opportunities for all areas on board of river fleet.
We are in search of: receptionists, hotel managers, dishwashers, executive chefs and more
positions within our branche.
LAD.CZ is hiring motivated galley staff with EU passport, for 3*- 5* awarded product on the
European waterways.
If you are hardworking, have social skills, love to work with people from different cultures
while sailing through Europe? Then, send your application to: info@pracujnalodi.cz or visit
us at http://www.pracujnalodi.cz/ for current job openings.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době hledáme Barmana (Ž/M) s německými a anglickými znalostmi pro MS Jünker
Jörg, loď plující především v Německu na Labi* a kanálech. Vaší náplní bude příprava nápojů a
také výpomoc v restauraci během oběda a večeře.
Co Vám můžeme nabídnout?
– Švýcarskou smlouvu do konce sezóny 03.01. 2019 s čistou mzdou 1250 EUR + 7,5 dny
dovolené za měsíc (v případě nevybrání dovolené se proplácí ke konci pracovního poměru)
– 50 euro cestovní výdaje / měsíc
– Švýcarské zdravotní pojištění Symphony + sociální příspěvky zaplacené na Kypru
– jídlo a ubytování poskytované na palubě zdarma
–

+ spropitné vyplácené po každé cestě / turnusu

*Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech,

protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km).
Pro vodní dopravu je Labe splavné od ústí do Severního moře po Přelouč v celkové délce 950 km,
přičemž je připravováno průběžné splavnění o dalších 24 km až do Pardubic. Do Hamburku je
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splavné pro námořní lodě. Labe je naší jedinou svobodnou spojnicí s mořem a prostřednictvím jeho
mezinárodních vod prakticky s celým světem.

