POLSKI SKLEP I KAWIARNIA
MAŁY KSIĄŻĘ
www.polnische-lebensmittel.berlin/ogloszenia-polonijne/

Lilienthalstr. 6
10965 Berlin
Tel. 030 6290 8068
www.maly-ksiaze.de

30.08.2020
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€.

KW TRANSPORTE TOMEK- Usługi transportowe. Przeprowadzki, przewóz mebli – Ikea, PocoDomene, Hofner (montaże),
przewóz narzędzi i materiałów budowlanych – Bauhaus, Platforma, Obi, oczyszczanie mieszkań i piwnic, wywóz śmieci na BSR.
Tel. 015773670602
Przyjmę dwóch mężczyzn na pokój warunku dobre tel. 015217588177
Mężczyzna mieszkający w Berlinie, poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje opiekunki w wieku 30-45 lat. Poszukiwana
kobieta z podstawową znajomością niemieckiego i nastawiona na dłuższą współpracę. Proszę dzownić lub pisać Whatsapp:
00491785875724, Email: rolli2008@yahoo.de
Helle 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon, 2. OG mit Fahrstuhl, 40m²; neue, voll ausgestattete Küche mit Kochgelegenheit, Herd,
Geschirrspülmaschine, Kombigerät Waschmaschine/Trockner; Badezimmer mit Badewane und WC; Flur; Wohnraum voll
möbliert mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett, Couchgarnitur, Wohnwand, Smart-TV; Zentralheizung, Durchlauferhitzer;
1-2 Personen ab dem 15.08.2020 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an rolli2008@yahoo.de oder
Anruf/Whats-app unter 01785875724
Praca od zaraz – Berlin: pomoc kuchenna, pomoc przy wydawaniu posiłków w szkołach, kierowcy z kat B, praca w magazynie, –
okolice Hamburga z zakwaterowaniem: praca w magazynie. Tel. 030 28098726
Przyjmę mężczyznę na pokój warunki dobre tel. 015210495540
Pracownicy do prac burzeniowych (rozbiórka) poszukiwani Tel. 0176 23633381 Proszę o SMS
Starsza Pani szuka sprzątaczki, pomoc domowa. 4 godziny tygodniowo w Zehlendorf oraz 4 godziny tygodniowo we Frohnau Tel.
grzecznościowy 0157-55527595
Potrzebna Pani w średnim wieku do pomocy w domu 2 razy w tyg po 2 godziny. Neukölln U7, Liebschitzallee Tel. 015777749138
Wynajmę pokój dla Pani w średnim wieku, niepalącej, zjeżdżającej na weekendy. Dzielnica Steglitz, cena za wynajem 250 Euro. Tel.
01626627305 lub 0048 503479011
Praca firma dekarska poszukuje pomocnika dekarza, znajomość niemieckiego. 017620030212
Praca malarz do elewacji od września. 015224663905
Czteroosobowa brygada szuka mieszkania (pokoju) na 2 miesiące. Tel. 0171 1652392
Szukam pracownika do pracy przy remontach mieszkań. Tel. 0171 1652392
Poszukujemy biurową (księgowego) ze znajomością obsługi komputera. Tel. 01728782969 8:00-16:00
Zatrudnię krawcową do zakładu krawieckiego. Pełen etat. Warunki pracy do ustalenia. Tel. 0172 8783974 8:00-16:00
Przystojny pan pozna Panią. Stały związek. Tel. +49 15214654374
Sprzedam rachunki. Tel. +49 15214654374
Wynajmę panu pokój od września. 10243 Berlin (Mitte) Piotr Tel. 015203281911
Chłopak z dziewczyną szukają mieszkania 1 lub dwupokojowe do wynajęcia na długo od zaraz. Pracujący, dbający o porządek. +49
15129090580
Agencja nieruchomości w Polsce zatrudni na stałe w Berlinie księgową z komunikatywnym niemieckim. Zapewniamy ubezpieczenie,
mieszkanie, wynagrodzenie. Tel. +49 15217754467
Wynajmę pokój dla Pani po 40-ce, niepalącej. Dzielnica Reinickendorf – Wittenau. Cena 300€. Tel. 01742715022
Licencjonowana treserka i opiekunka psów oferuje wyprowadzanie psów na długie spacery, okolice Grunewald, itp. Sama posiadam
zgraną grupę 4 psów. Podczas spacerów mogę uczyć twojego pupila niezbędnych zachowań społecznych, a ty jeśli chcesz możesz brać
w tym udział. Odbieram i odwożę psy pod wskazany adres. Chętnie również zaopiekuje się twoim psem podczas twojej nieobecności,
zapewniam również wyżywienie. Więcej informacji:
Kontakt (niemiecki): 0179 6808990 Kontakt (polski język): 0152 14962502
Seniorka, szuka nowych znajomych, także seniorów, do spotkań towarzyskich: pogadać, napić się kawy, iśc na spacer, trochę sportu,
może odchudzić się. Tel. 030 48605586 albo 0152 33844368

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.

