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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

08.05.2022
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€.

Pajcher-Profi-Montage- Nasza firma zajmuje się profesjonalnym montażem mebli z paczek, transportem mebli, montażem mebli kuchennych,
podłączaniem sprzętu AGD. Szybka realizacja zamówień, solidnie i fachowo. Tel. 01605739424
Duży pokój dla 1 lub 2 osób. Neukölln – Britz, niedaleko U7 Parchimer Allee. Dwa kanały telewizji polskiej. Tel. 030 400 54 150
Szukam współlokatorki na mieszkanie (uczciwej i pracującej). Mieszkanie dwupokojowe po remoncie (Schöneberg-Tempelhof), U6/ Platz der
Luftbrucke. Tel. 015772122168
Rencista pomaluje mieszkanie, okna, drzwi, bramy, płoty. Tel. 0157 70449091
Pilnie zatrudnię lakiernika samochodowego, bardzo dobre wynagrodzenie i przyjazna atmosfera wśród pracowników. Szef bardzo wyrozumiały. Część
pracowników rozmawia w Języku Polskim. Tel. 030/6921612, Händy 01713421081 Michael (Tel. Polski) 01772707204
Wynajmę pokój 1 lub 2 osobom 01.05.2022r Neuköln + internet Tel. 15770449091 PL 519584625
Wykonuje prace Blacharsko-Dekarskie Tel. 015211991976
Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, jakość HD, wystarczy SmartTV i internet.
Pomoc przy komputerach i drukarkach oraz internecie.
Tel. 0152 11474611
Niemcy – Murarze, Cieśle, Malarze, Elektrycy. Tel 0048 601-218-955
Szukam miejsca do spania w małym mieszkaniu Schöneberg, Wedding. Od maja 2022. Tel. 0049 15145144200
Drutex okna bardzo wysokiej jakości, bardzo dostępna cena z dowozem także do Niemiec, mówimy po niemiecku.
Tel. 0048 513 15 9810, oknaostroda@wp.pl. Przeczytaj o nas opinie na google.
Szukam pracy przy sprzątaniu domów i mieszkań + ogrody. Tel. 0048 725-528-855
Praca od zaraz dekarz Gewerba. Tel. 0173 132 45 84
Szukam jedna osobę do pracy Gewerba. Murarz remonty mieszkań, ogrody. Bez nałogów. Tel. 0157 39 84 50 48
Szukam pracy – Hydraulik, Hydraulika, Remonty mieszkań, Malowanie Szpachlowanie ścian, Panele podłogowe. Tel. 015145226561
Poszukujemy kierowców z P-Schein na pół etatu do odbierania recept, dowozu pielęgniarek, transportu klientów włącznie z wózkiem inwalidzkim.
Oferujemy dobrą płace, samochód i dodatki Tel.03075519630 lub Tel. 015233670932
Stacja opieki nad seniorami poszukuje – Opiekunek po kursie opiekuna ze znajomością języka Niemieckiego – Prawo jazdy. Oferujemy bardzo dobrą
płacę, samochód, szkolenia. Po okresie próbnym (6 miesięcy) 500€ bonus. Tel.03075519630 lub Tel.015233670932
Poszukujemy osoby sprzątającej w domach u klientów wymagania: Prawojazdy , biegła Znajomość Języka Niemieckiego, Znajmość okolic Steglitz.
Oferujemy dobrą płace oraz auto. Tel.03075519630 lub Tel. 015233670932.
Neukölln-Britz Przyjmę 1 lub 2 osoby do 2 pokojów. Tel. 015118890241
Firma remontowo-budowlana zatrudni płytkarza-kafelkarza do pracy w Berlinie i okolicy na budowach. Oferta od zaraz !! Tel kom. 01787314662 Team
Cera Home – R.STROBEL
Tylko dla Pań Do wynajęcia od zaraz ładny duży pokój z balkonem z urzywalnością kuchni i łazienki. Przy Ubahn- Sbahn Tempelhof Tel, 49
1631973091
Kawalerka do wynajęcia dla jednej osoby od 03.05.2022- Kreuzberg Tel. 030/1788034126
Wynajmę pokój dla pary przy Jacob-Kaiser-Platz Tel. 49 152 15423744 lub 48 794044209
Zatrudnię pracownika do prac ogólnoremontowych w Berlinie. Tel. 0048 506551685
Pracująca Polka, szuka pilnie pokoju od 01. czerwca 2022. Może być także za współlokatorką. Tel. +49 729 563 509
Szukam mieszkania (kawalerkę) lub samodzielnego pokoju z meldunkiem. Legalna praca. Tel. 01521 7777140
Miejsce w pokoju dla Pana, nie nadużywającego alkoholu. Dobre warunki, spokój. Tel. +49 152 1323262
Wynajmę kawalerkę dla jednej lub 2 osób. Tel. 0048 795683649 P. Ela za Świebodzina
Sympatyczne małżeństwo seniorów, szuka Pani do utrzymania porządku w domu (praca lekka), Ja słaba jeszcze po operacji, oraz Pana tak zwanej
„złotej rączki”. Tel. 030 23629661 lub 0151 12949191 Od czerwca będzie remont to będzie więcej pracy.
Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia / urzędy, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodu, rejestracja działalności, przedszkola,
zakładanie kont bankowych, JobCenter, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób termin.
Biuro otwarte: poniedziałek- czwartek 10-17, piątek 10-14. Spandau.
tel. 0176 26075011, info@polskiebiuro-berlin.de www.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.
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