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POLSKI SKLEP I KAWIARNIA
MAŁY KSIĄŻĘ

Lilienthalstr. 6
10965 Berlin

www.polnische-lebensmittel.berlin/ogloszenia-polonijne/

www.maly-ksiaze.de

Tel. 030 6290 8068

13.01.2019
Ogłoszenia ukazują się w niedzielę o 9:30.
Koszt ogłoszenia 4,00 € za 2 tyg.
(max. 25 wyrazów, ogłoszenie należy
dostarczyć do piątku do 18. godz.)
Każdy następny tydzień 2€.

Szukam ludzi do rozwożenia paczek. Bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Pracujemy od poniedziałku do piątku. Stała praca.
Tel. 0152 181 66 467
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pilnie opiekunki w wieku 30-45 lat na dłuższy czas. Pytania
prosimy kierować pod numery tel.: 0049 151 22774003 (po niemiecku), 004915129448278 (po polsku), e-mail:
beata.oszs2@gmail.com
Szukamy doświadczonego mechanika samochodowego najbardziej mającego doświadczenie w autogazie(też w technice
diagnostycznej) do dużego, niezależnego warsztatu samochodowego w Berlinie. Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony z
3miesiecznym okresem próbnym. Pomożemy załatwić też zakwaterowanie. Nie wymaga dobra znajomość języka niemieckiego.
Tel. 030 780959102
Dom przy szlaku wielkich jezior (235m2, 10 pokoi,1994r.) Polska-Barciany k. Ketrzyna ul. Kościelna 3, 118.000€ Tel. 0493025796673
lub 048605539618 lub 0177 270 72 04
Poszukujemy do pracy w Berlinie oraz okolicach osoby: z uprawnieniami na wózki widłowe, na produkcje, elektryków budowlanych,
spawaczy, do magazynu (komisjonerów). Tel. 015119544582 od 8.00 do 16.00
Praca przy sprzątaniu (umowa, minijob, Gewerbe) Tel. 015256414966
Do rencistów którzy mają zamiar wrócić do Polski. W willi nad morzem w Ustce apartament do wynajęcia. Tel. 03371 698 0001 lub
0048 518 124 570
14943 Luckenwalde, domek po remoncie z wyposażoną kuchnią, łazienką + 2 duże pokoje. Bliskość dworca kolejowego, połączenie
autostradą. Do Berlina 30 min. 03371 698 0001 lub 0048 518 124 570
14943 Luckenwalde, 30 min do Berlina, mieszkanie do wynajęcia, pok, kuchnia umeblowana, łazienka, parter. Bliskość dworca
kolejowego i autostrada. Tel. 03371 698 0001 lub 0048 518 124 570
Mam mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią na Weddingu. Ubahn Seestr. Tel. 015175604600
Duża kawalerka (ok 50m²), osobna wnęka sypialniana, jakby 1,5 pokoju, kuchnia, łazienka, balkon. Dobry punkt Alt-Mariendorf do
wynajęcia od zaraz. Tel. 0176 767 393 88
Szukam 2-pokojowego mieszkania w Berlinie. Tel. 01634559671
Szukam pracy na sprzątania w piątek 5-6 godz. Jestem osoba uczciwą, bez nałogów. Tel. 015215388159
Mężczyzna przyjmie kobietę do wspólnego zamieszkania, prowadzenie gospodarstwa domowego. Terminy lekarskie i inne.
Tel. 01794726851
Pani z 10 letnim doświadczeniem zaopiekuje się starszą osobą. Tel. 740 70 909
Frauenärztin sucht MFA (Deutsch sprechend) für Donnerstag nachmittags in Berlin-Tempelhof ab Januar/Februar 2019. Bitte melden
unter 030-706 1455 (Praxis) oder ersatzweise. Pat.- Handy: 0157-37 97 21 81
Przyjmę do pokoju Pana uczciwego bez nałogów alkoholowych, dzielnica Wedding. Tel. 01798537347
Szukam pracy. Tynki gipsowe, szpachlowanie, gładź, remonty mieszkań, prace murarskie, posiadam Gewerbe. Od zaraz.
Tel. 015773448424.
Pokój do wynajęcia od lutego 350 Euro. Miejscowość Schoneberg, okolice Nollendorfplatz, 10787 Berlin. Tel. 015217990329
Pokój samodzielny dla kobiety lub 2 kobiet w mieszkaniu jednej kobiety koło Ubahnu Osloerstr. Od stycznia 2019. Tel. 0152 10194216
Od miesiąca Lutego 2019 wynajmę dwa pokoje na dzielnicy Steglitz dwóm niepalącym spokojnym Paniom. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt pod numerem: 015225243039
Szukam pomocy do sprzątania ok. 4 godz. co 2 tygodnie. Praca w Dahlem. Tel. 0176 309336
Pokój do wynajęcia od zaraz. Tel. 017 83626444
Poszukuję podwykonawców w zakresie: cyklinowania, układania parkietu oraz deski podłogowej. Stałe zlecenia na terenie Berlina od
zaraz. Tel. 0049 17684902772
Pokój do wynajęcia pokój parze lub kobiecie, bez nałogów, dzielnica Reinickendorf, stacja Ubahn Kurtschumacher Platz,
Scharnweberstr. Więcej informacji pod numerem tel. +49157 31813889
Sprzedam nową kurtkę narciarską rozmiar „L” niebieska. Sprzedam nowe buty na narty do biegania. Andreas. Tel. 015211612093

Polski sklep i kawiarnia Mały Książę nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń oraz błędy w ogłoszeniach. Ogłoszenia dłuższe niż 25 wyrazów będą automatycznie skracane.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

Wynajmę pokój umeblowany dla kobiety z dostępem do kuchni i łazienki, internet, 2 pietro, winda, U-Bahn, Kochstr. U6, 1 minuta.
Tel. 0176 621 25772
Przyjmę Panią na pokój do samodzielnego mieszkania. Tel. 03098337964 lub 0048 883444605
Szukam kobiety do sprzątania domu. Praca co drugi tydzień w czwartek, piątek, sobota, czasami niedziela. Dzień pracy ok. 6-8 godz.
Rozumiejąca po niemiecku. Dzwonić po 18.00. Tel. +49 30 8316503 +48 608 507 823
Potrzebny uczciwy mężczyzna do pracy w ogrodzie i do drobnych napraw, dobrze aby porozumiewał się w j. niemieckim.
Tel. +49 30 8316503 +48 608 507 823
Mieszkam na Steglitz, przyjmę na pokój jedna osobę. Tel. 01224151641
Zatrudnimy opiekunkę do osoby chorej w domu prywatnym. Praca legalna na 3 zmiany. Wymagany podstawowy język niemiecki.
Kontakt: 0172234188
Sprzedam dom 104 m² na gruncie 620m² w okolicach Czplinka 10 min do jeziora. Cena 180 tys. złotych. Tel. 0174 1004565 lub
0048 694503634
Szukam współlokatorki an pokój (uczciwej, niepalącej). Mieszkanie przytulne po remoncie (Schöneberg – Tempelhof), niedaleko
Victoria Park, U-Platz der Luftbrücke. Tel. 0155772122168
Wynajmę pokój od 15.01.19 w cenie 300 Euro miesięcznie + kaucja. Lokalizacja U-Frankfurter Allee. Tel. 0176-34668514
Rachunek wystawię, również jeszcze za 2018 rok. Tel. +49 157 70997301
Szukam pracy – szpachlowanie, malowanie, rygipsy, szlifowanie podłóg, elektryka do licznika. Tel. 015209123522
Długoletnia praktyka w Berlinie.
Szukam pracy przy starszych osobach w godz. rannych i popołudniowych. Tel. 017 48753 134

Polski sklep i kawiarnia Mały Książę nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń oraz błędy w ogłoszeniach. Ogłoszenia dłuższe niż 25 wyrazów będą automatycznie skracane.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

