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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

05.05.2019
Ogłoszenia ukazują się w niedzielę o 9:30.
Koszt ogłoszenia 4,00 € za 2 tyg.
(max. 25 wyrazów, ogłoszenie należy
dostarczyć do CZWARTKU)
Każdy następny tydzień 2€.

Praca w Hotelu, (Centrum Berlina, Charlottenburg, Lichtenberg) pokojówek i pokojowych
• 10,56 € za godz. • 75% dodatek w święta i niedziele • Premia za jakość • 5 dni roboczych w tygodniu • Dofinansowanie do
biletów • Również bez doświadczenia, bez jęz. niemieckiego • Możliwość awansu
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne w każdy czwartek od 10:00 do 14:00, kontakt telefoniczny w jęz. Pol.: +49 177/2332961 /
+49 30 6003166-12, 3B Berlin Premium Hotelservice GmbH Blücherstraße 22, Hof V, 10961 Berlin
Szukam ludzi do rozwożenia paczek na terenie Berlina. Dobre zarobki Tel. 0 152 181 66 467
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pilnie opiekunki na dłuższy czas w wieku 30-45 lat.
Podstawowa znajomość języka niemieckiego mile widziana. Pytania prosimy kierować pod numery:
Tel. 0178 80 39 702 lub aanista@wp.pl
Biuro Nieruchomości OPTIMO al. Niepodległości 53/55 lok. 2017 (II piętro), 10-044 Olsztyn. Tel. 530-313-515 lub 511-505-999,
biuro@optimonieruchomosci.pl, www.optimonieruchomosci.pl. Obsługa sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, działek, lokali
użytkowych, itp. Obręb Warmia-Mazury, niebawem nad Zalewem Szczecińskimi.
Przyjmę na mieszkanie jedną lub dwie osoby pracujące na stałe w DE. Koszt 350E + kaucja, o należytej kulturze osobistej,
niepalące. Mieszkanie o bardzo wysokim standardzie z internetem i telewizją polską. Dzielnica Spandau. Tel.015124425989
Proponuję przejazd Berlin-Oleśnica co piątek o godz. 17.00 z Tempelhof, powrót co niedziela o godz. 17.00 z Wrocławia (Oleśnica).
Tel. +491789031502 lub +48510412452
Szukam tłumacza, tłumaczki na polski, oddawanie ogłoszeń, zadania w internecie, komunikacja. 1x w tygodniu, najlepiej
Kreuzberg/Neukölln, Tempelhof-Schöneberg. Prywatnie. Telefon lub sms 0151 2277 4003- proszę długo dzwonić lub e-Mail:
rolli2008@yahoo.de
Przyjmę uczciwą panią do wspólnego zamieszkania w jedno pokojowym mieszkaniu Tel.015143527615
Wykonujemy profesjonalnie prace malarskie, czysto, terminowo, dokładnie dla osób prywatnych: gładzie gipsowe, malowanie,
odśnieżanie tynków farbami lateksowymi, akrylowymi, malowanie natryskowe, stolarki (drzwi, okna itd.) oraz remonty.
Tel. 015773670602
Poszukuje pokoju do wynajęcia z meldunkiem od zaraz w okolicach U6 Seestr. U6 Rehberge U9 Amrumerstr. Kobieta pracująca na
umowę o prace. Tel. 015129448278
Do wynajęcia pokój dla 3-osób – Steglitz, pokój dla 2-osób Kreuzberg, koszt 300 €/osoba/miesiąc + kaucja 250 €. Tel. 0048796698073
Szukam Pani do samodzielnej pracy w Imbissie 1-2 razy w tygodniu. Tel. 017649943680
Szukam współlokatorki na pokój (Schöneberg-Tempelhof) Tel. 015772122168
Szukam doświadczonego mechanika samochodowego mającego doświadczenie w Autogazie. Oferujemy umowę o pracę na czas
nieokreślony. Tel. 01724444615
Renowacja podłóg drewnianych cyklinowanie bezpyłowe układanie parkietów, renowacja desek po farbie, montaż listew.
15 lat doświadczenia, własne maszyny, wolne terminy, Berlin, Szczecin, okolice. Tel. 0048723087223
Dostarczę każdą ilość leczniczego oleju konopnego CBD produkcji niemieckiej i czeskiej. Ceny polskie. Instrukcja użycia w języku
polskim lub niemieckim. Tel.0048508081295 lub 004915214385821
Szukam mieszkanie. 1–2 pokoje Britz- Nekölln. Tel. 01731324584
Mieszkanie do wynajęcia od lipca 2 pokoje. Prenzlauer Berg. Panią ze stałym dochodem. Tel +491575833777
Oferujemy miejsce w 2-osobowym pokoju na Neukölln dla Pana niepalącego wyjeżdżającego na weekendy. Tel.+4917631073988
Przyjmę na pokój Neukölln. Tel. 01786291264
Szukam osoby, która oferuje pomoc w znalezieniu kawalerki lub mieszkania ze spółdzielni. Tel.+491638080607 lub +48509696098
Spokojna para poszukuje pokoju lub kawalerki do wynajęcia. Najlepiej okolice Rudow lub Schöneweide. Tel.+491638080607 lub
Tel.+48509696098
Spokojna para poszukuje kawalerki lub mieszkania dwupokojowego, umeblowanego lub też nie. Co do lokalizacji rozważę każdą
propozycję. Tel.+4915171636379
Pokój lub miejsce w pokoju do wynajęcia. Umowa + meldunek. Kontakt w godzinach 9-17. Tel.015206565253
Mam do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie na Greier Str. 8,12689 Berlin. 2 osoby 700€ czynsz, 3 osoby 950€+kaucja 250€.
Bez meldunku, internet, prąd, pralka, z meblami. Tel.015211078453

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.

Sprzedam rachunki itp. +49015211754760
Pan 54 lata, przystojny, poszukuje panią 49-52 lat do stałego związku. Tel.+4915211754760
Przyjmę na pokój jedną kobietę, miłą i sympatyczną okolice Pankow. Tel. 015145036528
Wynajmę kawalerkę 40m², 1 lub 2 Paniom pracującym i zjeżdżającym na wochenende do Polski. Tel. 00491726310044
Przyjmę na kawalerkę 1 lub 2 osoby, najlepiej zjeżdżające na weekend do Polski, bez nałogów. Tel. 01743869768
Wynajmę pokój dla Pana (polska telewizja). Mieszkanie bardzo czyste i zadbane. Tel. 015215388159
Kto nabył od Pana A.J. działkę nad Zalewem Szczecińskim proszony jest o kontakt z nabywcą 5 działek, który także oszukany
przez sprzedającego. Sprawa bardzo pilna. Kontakt 01772707204
Poszukuję rzeczoznawcy do wyceny Lauby na ogródku działkowym (Kleingartenkolonie) Tel. 01772707204
Do wspólnego pokoju przyjmę Pana lub Panią bez nałogów alkoholowych. Dzielnica Wedding. Tel. 01798537347
Szukam kelnerów, kucharza, barmana. Tel. 01745222922
Przyjm Panią na mieszkanie. Wyjeżdżającą na weekendy. 5 min. od Ubahn Leopoldplatz. U9 i U6. Tel. 015171724025
Pokój do wynajęcia dla Pary lub 2 Pań. Wedding – Leopoldplatz. Tel. 015777954207 lub 015750235770
Studentka wokalistyki jazzowej na Universität der Künste oferuje lekcje śpiewu rozrywkowego (np.dykcja, emisja głosu). Chętnych
proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 015759557714 lub + 48791770213, mail: aleksandra@gmail.com
Szukam pokoju na Kreuzberg -Neukölln. Pilnie. Tel. +4915217183130 lub 661061977.
Nocleg 1 osoba od 10 Euro/dzień. Steglitz lub Kreuzberg. Też na dłużej chętnie. Tel. 796698073.
Poszukuję pracowników do prac remontowych w budownictwie. Tel. 0171652392
Poszukuję pomocników do prac ogrodowych, specjalistów do prac ziemnych, kładzenia kostki brukowej, budowy systemów
nawadniających itp. Tel. +491638461074
Przyjmę do pracy pomocnika od zaraz, dokładnego, uczciwego do prac malarskich, szlifowanie itp. Tel. 015773570602
Szukam zleceń. Murarskie, ciesielskie- dekarskie, szalunki, schody- betonowe, garaże. Tel. 0173-132-45-84
Dwie Panie do mieszkania. Tel. 015214526316
Pracująca para poszukuje 1-pokojowe mieszkanie, może być do remontu. Tel. 0152-12-26-19-50
Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych. Od zaraz. Tel. 015212113478
Szukam współlokatorki. Cena 250 Euro. Tel. 604928259 (bez nałogów, spokojna)
Wynajmę pokój dla 1 osoby- kobiety, okolice Osloerstr. U8. Tel. 015210194216
Wynajmę samodzielny pokój, jednej Pani, dzielnica Gropisusstadt. Opłata 300 Euro miesięcznie. Dojście do U-Bahnu 3 min.
Tel. 017622541885
Przyjmę na pokój jedna lub dwie kobiety pracujące, Steglitz. Tel. +4915214526316
Wynajmę pokój dla Pani w 2 pokojowym mieszkaniu, umeblowany i wyposażony z dostępem do internetu, 2 piętro, winda. Do
wspólnego użytku: kuchnia i łazienka. 20 m od Ubahn Kochstr. U6, M29. Tel. 0176 621 25 772
Szukam 1 pokojowe mieszkanie z meldunkiem do 430 Euro. Tel. 0152 12959006
Mam na imię Irena, poszukuję pracy, sprzątanie mieszkań lub domów i proszę o kontakt pod numer: 015213744959.
Przyjmę na pokój 1 lub 2 osoby, okolica Schöneweide. Tel. +48692134462
Wynajmę dwóm pracującym Paniom pokój dwuosobowy. Mieszkanie znajduje się tuż przy U-Bahnie Grenzallee. Proszę dzwonić od
niedzieli wieczorem do piątku. Tel. 015776591245
Jak chcesz otrzymać legalnie mieszkanie i podpisać umowę z Hausvervaltung, wymagane są zarobki, meldunek, szufa + prowizja.
Tel. +4915213289497
Wykonam remont mieszkania, szpachlowanie, malowanie, remont drzwi, okien, itp. Tel. 015210457966
Firma da zlecenia na remonty mieszkań i domów jednorodzinnych w Berlinie i okolicy. Różne zawody. Stała współpraca.
Tel. 0176 73538365
Wolny duży pokój dla Pań. Dzielnica Neukölln. Tel. 0177 34 11 409

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.

