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

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

15.08.2021
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€.

POLSKI, mechanik, lakiernik z wieloletnim doświadczeniem pomoże w naprawie aut oraz w przygotowaniu aut do TIF-u
łączenie z wszystkimi formalnościami. Części z polski po bardzo atrakcyjnych cenach.
Tel. 0049 152 297 82 541, Whatsapp 0049 15166352488.
Szukam jedną osobę do pracy. Gewerba. Murarz, remonty mieszkań, ogrody. Bez nałogów! 015739845048
Do wynajęcia duży pokój jedno lub dwuosobowy, Neukölln-Britz. Dzwonimy w dni robocze po 19-tej. W Wochenende cały
dzień. Tel. 015118890241
Oferuję pracę przy sprzątaniu domów i mieszkań w Berlinie. Tel. 0049 1774676945, 0048 691668181
Wynajmę pokój na Weddingu. 015175517258
Przyjmę na pokój dwie osoby, niepalące i nie pijące. Bardzo dobre warunki, internet, telewizja oraz spokojna atmosfera.
+49 15218972106, Dzwonić po 16tej.
Praca od zaraz dla: pomocników magazynowych, na produkcję, sztaplarzy, sprzątanie biur, elektryk, ślusarz.
Szukasz pracy – dzwoń w godz. 9:00 – 16:00. Tel. 0162 254 53 19
Poszukuje pokoju dla jednej osoby – emeryta lub małego mieszkania. Kontakt: 0048 518173595
Szukam dekarza do pracy. Gewerba. 0173 132 45 84
Duży pokój z balkonem od 16.08.21 do wynajęcia (dla Pani). Tel. 017631703337
Szukam uczciwą Panią bez nałogów do wspólnego życia do stałego związku, od 50 lat do 55 lat. +49 15218020487
Poszukuję osobę do opieki na starszą Panią w Hamburgu. 01783415847
Szukam pracy jako pomoc domowa, opieka przy starszych lub chorych. 015779142755
1 pokój lub 2 – pokoje 62 m² wynajmę osobie nie palącej, ubezpieczona w kasie niemieckiej, możliwość meldunku, umowa
podnajmu (JC). Pani samotna z dzieckiem też. Tel. 015213197997 lub 784504944
Wynajmę od zaraz pokój 2 osobowy dla kobiety bez nałogów, dzielnica Kreuzberg. 300 m do U – Bahn Hallesches Tor.
Tel. +49 1621044173
Szukam 1 – lub 2 – pokojowego mieszkania. Każda dzielnica. Tel. 015779142755
Miła pracująca Pani bez nałogów szuka kawalerki lub pokoju. Tel. 0159 068 434 74 lub 0048 535 687 447
Poszukujemy ludzi do pracy w hotelu w centrum Potsdamer Platz (sprzątanie pokoi). Umowa na Mini Job albo Teilzeit,
możliwość dorobienia za nadgodziny. 0176 80 23 59 64 po 18:00 lub 0163 00 24 650
Pani samodzielny pokój wynajmę. Wedding. Tel. 015773326552

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.

