POLSKI SKLEP I KAWIARNIA
MAŁY KSIĄŻĘ

üp

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

ESPERANTO

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

16.01.2022
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€.

Rego Cigana en P(RUSIO), Adalberto I. (D.G) ma już: nadworny Krawiec,
nadworny Kierowca, szuka: „Geschäftsführer“, „Baumanager“, „nadworny Błazen“
(lepszy od Stańczyka), prywatny Sekretarz, (Computer, Google, Internet, Youtube)
zdolności językowe! Kontakt: Adalberto, P.F. 424 022, DE – 12082 Berlin, T. 0049 / (0) 15209494621

UTOPIO

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
Heidi opiekunki dla seniorów. Od 1900 EUR miesięcznie! Legalnie! Załatwiamy Pflegegeld! Kontakt: Michał +49 (0) 15256857843
Przyjmę pracownika do prac związanych z transportem do przeprowadzek oraz montażem mebli. Ogłoszenie jest adresowane do osób
nie mających problemów alkoholowych. Tel. 0176 36 32 26 59
Szukam jedną osobę do pracy, Gewerba. Malarz, remonty mieszkań, ogrody bez nałogów od 1. Stycznia. Tel. 015739845048
Pokój duży 20m² dla niepalącej osoby lub Pani z dzieckiem + meldunek. Wynajmę, Spandau, U7 Rohrdamm. Tel. 016093076891
janp1546@gmail.com
Pokój do wynajęcia najlepiej dla Pani Britz Sud nie daleko U7 015217054984
Wynajmę pokój, dostęp do pralki i lodówki osobno dostęp do internetu tel. 017622691959
Oferuje pracę dla Pani sprzątanie domów, mieszkań, biur, apartamentów. Polska działalność lub Gewerba. Tel. +48 691668181 /
+49 1774676945
Wynajmę samodzielny pokój jednej osobie w okolicy Osloer strasse. Kontakt. +49 15210194216 lub +48 516636603
Wynajmę umeblowany odnowiony samodzielny pokój (klucz) A także miejsce w pokoju dwuosobowym (tylko dla Pani) Wilmersdorf
przy Fehrbelliner Platz U7, U3. Hohenzollerrndamm S-Bahn Ring. Tel. 508 328 478
Przyjmę 1 osobę na umeblowany pokój od 01.02 w pobliżu U.Bahn Neukolln. Internet, Meldunek 350,- tel. 017774210785
Polka podejmie pracę, zaopiekuję się starszą Panią lub Panem. Mam pięcioletnie doświadczenie – Mogę kogoś zmieniać. Tel.00-48-609169-563 Proszę dzwonić od 19 do 22.
Oferuje usługi w zakresie sprzątania – mycie okien, sprzątanie mieszkań, domów , gabinetów, biur, lokali gastronomicznych oraz różne
inne powierzchnie . Swoją pracę wykonuję solidnie. Tel. +48 514974160
Pokoje jedno i dwu osobowe w tym samym mieszkaniu do wynajęcia. Neuköln – Britz, nie daleko przystanku U7 Parchimer Allee, też
171,146,181. Tel. 015118890241
Szukam Pani do zamieszkania w pokoju, mieszkanie 3 pokojowe, Dzielnica Spandau. Tel. +48609494658 +491628534495
Szukam wykształconej MFA do pracy w praktyce lekarza rodzinnego lub chcącej kształcić się w tym zawodzie. Szkoła rozpoczyna
zajęcia od 01.02.2022 Tel. 017621769915
Cały pokój do wynajęcia od zaraz dla jednej Pani. Dzielnica Gropiusstadt Kierunek Rudow U-Bahn Linia 7 Tel. 017681374752
Potrzebuje Meldunek 0048664765173
Jestem na gewerbie, poszukuję pracy na budowie, mieszkania, wykączeniówki itp. Tel.017688224488
Przyjme na pokój jedną lub dwie osoby okolica Schonewajde Tel. 0048692134462
Pokój do wynajęcia dla Pana, Berlin Rudow Tel. 01637065081
Starsze małżeństwo poszukuje Pani na stałe do utrzymania porządku na mieszkaniu ewentualnie także na zastępstwo zaopiekowania się
w czasie nagłej choroby. Pani mieszkającej na stałe w Berlinie. Dziękujemy. Tel. 015112949191 lub (030) 23629661
Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia / urzędy, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodu, rejestracja działalności,
przedszkola, zakładanie kont bankowych, JobCenter, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób termin.
Załatwiamy meldunki. Biuro otwarte: 9-17. Kreuzberg lub Spandau.
tel. 0176 26075011 lub 0176 95286095, info@polskiebiuro-berlin.de

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.

