Prehľad najpoužívanejších vyhľadávačov sezónnych prác
a brigád v celej Európe.
https://europeanleisurejobs.com/ európsky portál s najväčšou ponukou voľných pracovných miest v európskom zábavnom
priemysle, okrem stálej práce ponúka aj sezónne práce a pracovné príležitosti počas prázdnin
http://www.anyworkanywhere.com/ ponúka pracovné príležitostí v mnohých krajinách Európy i v
mimoeurópskych štátoch, jednoduché vyhľadávanie podľa krajiny a typu
práce, informácie o možnostiach ubytovania a pracovných povoleniach/vízach,
pokiaľ sú požadované
http://backdoorjobs.com/ britský vyhľadávač s ďalšími odkazmi do iných krajín Európy i mimo nej
http://www.jobs-ete.com/ francúzsky portál s odkazmi na práce v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku,
Nemecku, Rakúsku a Luxembursku. Praktický sprievodca aj s odkazmi na ubytovanie
http://www.gapwork.com/ sezónne práce nielen pre študentov
http://www.natives.co.uk/ tu môžete nájsť pracovné príležitostí v rôznych odboroch, ako aj rady zamerané na tvorbu
vhodného životopisu
http://www.nordjobb.net/ práce v severských štátoch: Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko. Iba v jazykoch uvedených
štátov
http://www.pickingjobs.com/ poskytuje prezentáciu ponúk sezónnych prác v rôznych profesiách, z európskych krajín najmä
vo Veľkej Británii
http://www.seasonworkers.com/ ponúka sezónne práce a dobrovoľnícke príležitostí vo Veľkej Británii a ďalších európskych
štátoch
http://www.skistaff.co.uk/ inzeruje ponuku zimných sezónnych zamestnaní v alpských štátoch
http://www.payaway.co.uk/ zverejňuje ponuky voľných pracovných miest a odkazy na sezónne práce v Európe i mimo nej
Dánsko
http://www.workindenmark.dk/ sezónne práce, práce pre cudzincov v Dánsku - možnosť vloženia CV
http://www.vacansoleil.dk/ dánska cestovná spoločnosť so zameraním na oblasť kempingov. Práce od apríla do októbra ako
recepční, obsluha barov, reštaurácií, obchodov, pracovníci v oblasti zábavy atď.
Francúzsko
http://www.emploi-saisonnier.com/ ponuka sezónnych prác vo Francúzsku
http://www.apcon.nl/ pracovný program pre záujemcov o zber hrozna vo Francúzsku.
Holandsko
https://seasonalwork.nl/ ponuka sezónnych prác v Holandsku, možnosť vloženia CV
Írsko
https://www.jobs.ie/hotels_jobs.aspx práca na čiastočný úväzok i sezónne práce na rôznych pracovných pozíciách
Rakúsko
www.lannet.at/ams sekcia portálu rakúskych služieb zamestnanosti AMS. Ponuka je zameraná na oblasť Tirolska.
http://www.jobcenter.at/ pracovný portál s veľkou databázou odkazov na ďalšie vyhľadávače
http://www.ams.or.at/ stránky verejných služieb zamestnanosti, v @ Job-Room vyhľadávanie sezónnych prácach v rôznych
odvetviach
www.krone.at/inserate
www.jobpilot.at
www.myjob.at
www.jugendservice.at
www.summerjobs.com
http://www.ljr.at/
Španielsko
http://www.cosmo-entertainment.com/ stránka špecializovaná na profesie animátorov v hoteloch na Malorke
http://www.animajobs.com/ sezónne zamestnávanie, hlavne Ibiza, Malorka, Kanárske ostrovy
Taliansko
www.lavoronelturismo.it
www.jobintourism.it/job

http://www.animatorituristici.com/
www.studenti.it/lavoro
www.lavorolavoro.it
Veľká Británia
https://www.hotel-jobs.co.uk/ sezónne práce v hotelierstve
http://livein-jobs.co.uk/pracovné ponuky spojené s ubytovaním
Upozornenie: Čítajte pozorne podmienky pre zamestnávanie prostredníctvom uvedených zdrojov. Ide o prevzaté informácie
a sieť EURES nezodpovedá za prípadné straty alebo škody spôsobené uverejnením nasledujúcich
informácií.

