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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

18.09.2022
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€.

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, jakość HD, wystarczy SmartTV i internet.
Pomoc przy komputerach i drukarkach oraz internecie.
Tel. 0152 11474611
Fryzjer dla zwierząt. Strzyżenie, kąpiel, czyszczenie uszu oraz obcinanie pazurów. Salon stacjonarny mieści się na dzielnicy Moabit
10553. tel. 017622920235 Ola
Od 1 września do wynajęcia pokój. Niedaleko U7- Parchimer Alle, Neukölln-Britz. Tel. 015118890241
Fliesenlegar und Maler suchen Arbeit. Kafelkowanie, malowanie, wykonujemy takie prace. 004915510290675
Wynajmę pokój Pani niepalącej. Wymagana kaucja w wysokości czynszu U7 Lipschitzallee, tel. 017662714917
Mam do wynajęcia rusztowanie Warszawskie 50 ramek. 49-1731324584
Poszukujemy osoby do nauczania u nas w domu (Hellersdorf) języka angielskiego w mowie Poziom B1 tel. 00491782181123
Pokój dwuosobowy dla dwóch Panów, tel. 004915210421409
Szukam mieszkania 1 pokojowego/ostatecznie pokoju. Dla osoby pracującej bez nałogów. Tel. 015210718763
Szukam jedną osobę do pracy, pomocnik dekarza lub dekarz. Bez nałogów. Prace remontowe. Gewerba. Tel. 015739845048
Przyjmę na pokój 1 lub 2 osoby. Możliwy meldunek. S-Bahn Schöneweide, 01728093431
Oddam tapczan jednoosobowy. Odbiór na Marienfelde. Zdjęcie na telefon. Kontakt +48792563509
Szukam Pani/Pana na sprzątanie kafejki i biura na Steglitz z Gewerbą lub zatrudnię na MiniJob. 0151/62510956
Lokal samodzielny do wynajęcia dla 1 lub 2 osób od zaraz, tel. 506816758 lub 506466069
Szukam od zaraz pomocy domowej (sprzątanie domu) na Minijob, telefon 015128878335
Dam pracę przy sprzątaniu, na zatrudnienie albo własna działalność. Proszę o kontakt +491758656903 Gosia
Szukam pracy-jestem z Ukrainy sprzątanie, opieka nad dziećmi. Pomoc kuchenna. +4915739801800
Jestem z Ukrainy. Szukam pracy przy sprzątaniu, pomoc kuchenna lub opieka na dziećmi. 017637688975
Szukam pokoju jednoosobowego lub kawalerki do wynajęcia w Berlinie. Jestem osobą spokojną, bez nałogów, pracującą. Tel.
+4915218745390
Potrzebna pomoc językowa na już? Pogotowie języka niemieckiego Ci pomoże. Korepetycje-Tłumaczenia-Obsługa językowa.
Korzystnie i rzetelnie. Berlin-Poznań-Online
angelikalis@interia.eu lub 48 662660186
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.

