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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

09.06.2019
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€.

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
Szukamy doświadczonego mechanika samochodowego mającego doświadczenie w Autogazie. Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony.
Tel. 01724444615
Szukam zleceń. Murarskie, ciesielskie- dekarskie, szalunki, schody- betonowe, garaże. Tel. 0173-132-45-84
Pokój lub miejsce w pokoju do wynajęcia. Umowa + meldunek. Kontakt w godzinach 9-17. Tel.015206565253
Przyjmę od zaraz fachowców i pomocników do prac remontowo-budowlanych. Tel. 0152 169 19 731
Malarz szpachlarz z wieloletnim doświadczeniem, szuka pracy w Berlinie. Tel. 015166407202
Od 01.06.19 przyjmę Panią do wspólnego pokoju w samodzielnym mieszkaniu. Tel. 98337964 lub 0048883444605
Wynajmę pokój dla Pana lub Pani. Tel. 01743335594
Tłumacz języka niemieckiego (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i nie tylko) Tel. 015217587730
Działki nad zalewem Szczecińskim, blisko wyspy Wolin, 200 km od centrum Berlina. Od 600 do 1200 m ² nadające się na budowę
domków letniskowych. Do sprzedaży też działka na budowę domu seniora pow 1.87 ha, pow. zabudowy dopuszczalna do 1600m ² może
być cała podpiwniczona oraz parter oraz piętro użytkowe około 80 pensjonariuszy + cała obsługa. Działka położona jest przy trasie
NR.7 Gdańsk-Warszawa, 7 km od Ostródy w kierunku Warszawy. Cena bardzo okazyjna.
Tel. +48 608 409 708 lub 01772707204
Poszukujemy osób do pracy w Berlinie oraz okolicach: z uprawnieniami na wózki widłowe, na produkcje, elektryków budowlanych,
mechatroników, spawaczy, do pralni, do magazynu, pomocników kierowców, … Tel. 015119544582 od9:00 do 16:00
Tanie wczasowanie w Kołobrzegu już od 9 Euro os/noc lub taniej. Domek na 4 osoby, kuchenka, łazienka (prysznic), ogród do morza 350m.
Tel. 01631561496
Suche Frau für Altenbetreung. Tel. 030/3952834
Szukam fachowca, który połozy mi w małym mieszkaniu 45m² laminat – Spandau. Tel. 015226497916
Szukam do pracy stolarza lub pomocnika stolarza do montażu mebli kuchennych i pod zabudowę. Wymagane prawo jazdy kat.B i własna
Gewerba. Tel. 015114901260. Proszę dzwonić po 19.00 godz.
Przyjmę Panią do wspólnego pokoju, dobra lokalizacja od Ubahn 3 min, od S-Bahn 10 min pieszo. Wedding. Tel. 0176 47630779
Od zaraz przyjmę do pokoju Pania lub Pana bez nałogów alkoholowych. Jest bardzo blisko Ubahnu, dzielnica Wedding – Ubahn Pankstraße, tel.
0179 85 37 347
Firma poszukuje kafelkarzy i hydraulików do prac remontowych na terenie Berlina ( z Gewerbą). Tel. 0049 15731335841
Przyjmę na pokój od zaraz uczciwą osobę – płatne z góry. Tel. 0152 14526316
Pielgrzymka z Berlina do Medjugorje 04.09-09.09.2019.
Przejazd autokarem sypialnym, 4 noclegi w hotelu ze śniadaniem i obiado – kolacją, droga krzyżowa na Górze Kriyerac, nabożeństwa
wieczorne i adoracje. Odwiedzenie Wspólnoty Cenacdo i Wioski Matczynej, możliwość odwiedzenia wodospadów Kravica. Koszt
pielgrzymki 370€. Agnieszka Mysliwiec, Tel. 016093903487 aga.m11@outlook.de
Zatrudnię brukarza, tel. 017634668514
Warsztat samochodowy na Tempelhofie przyjmie od zaraz blacharza – lakiernika na stałe, dobre warunki pracy i płacy. Brak znajomości języka
niemieckiego nie jest przeszkodą do zatrudnienia. Tel. 030- 70132494
Przyjmę Panią na mieszkanie niepalącą. Wyjeżdżającą na weekendy 5 min od U. Leopoldplatz. U9, U6. Tel. 015171724025
Wynajmę kawalerkę 40m² dwóm lub jednej Pani, pracującym i zjeżdżającym na wochenende do Polski. Tel. 00491726310044
Od 01 lipca poszukuje kawalerki z meldunkiem i internetem w rozsądnej cenie. Tel. 0152 183 731 44
Wynajmę pokój Pani w pobliżu S-Banh Landsberger Allee. Tel. 017688584029
Praca: praca od zaraz, szukam pomocnika budowlanego bez nałogów z Gewerbą od zaraz. Tel. +49 / 015145676726
Praca: praca dla dekarza (płaskie dachy), również kogoś kto pracował w temacie (papa, Dämmung). Pomoc w pracach. Kontakt osoby z
Gewerbą. Tel. +49 / 015145676726
Przyjmę mężczyznę na pokój, warunki dobre. Tel. +49 152 11906950 lub +48 739556710

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.
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