PRACA :
Poszukuję tłumacza języka angielskiego

Na różne stanowiska

Agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego Domino
Polska Sp. z o.o. (siedziba we Francji) poszukuje pracowników
na stanowiska: kafelkarz, pracownik budowlany/ prace
wykończeniowe, parkieciarz, malarz budowlany,
elektryk, ślusarz, spawacz/ różne metody spawania, monter
konstrukcji stalowych, operator koparki lub
ładowarki, , dekarz, pracownik pomocniczy w rolnictwie/
ogrodnictwie, murarz.
Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy do nadsyłania
CV wraz z podaniem stanowiska pracy.
E-mail: m.hryniewicz@dominopolska.pl

Poszukuję pracownika budowlanego
Poszukuje pracownika budowlanego.
Do kładzenia płytek i podłogi.
tel. 0652725870

Poszukuje biegłego tłumacza języka angielskiego, który wesprze
dwie osoby podczas targów piekarniczych w Paryżu.
Zależy mi, by osoba bez problemu potrafiła dogadać się
w sprawach negocjacyjnych, posługując się fachowym językiem
technicznym. Pokrywam wszelakie koszty.
Proszę o kontakt praca@ibis.net.pl

Poszukiwana osoba z dobrą znajomością francuskiego
na stanowisko przedstawiciela handlowego (pół etatu) do nowo
otwartej firmy. Opis stanowiska: aktywne pozyskiwanie nowych
Klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, budowanie
i utrzymywanie dobrych relacji z Klientami, pozyskiwanie i
analizowanie informacji dotyczących potencjalnych Klientów.
Praca w okolicach Nicei. W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę
o kontakt pod numerem telefonu 0601172247

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!
Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny.
www.facebook.com/SindbadJanosik/
Makijażystka

Wykonuję profesjonalne makijaże na każdą okazję
m.in. dzienny, wieczorowy, ślubny,
do sesji zdjęciowych.
Niezależnie od tego czy potrzebują Panie
subtelnego makijażu na dzień czy ekstrawaganckiej
wersji na wieczór, u mnie znajda Panie
dokładnie to czego poszukują.
Tel. 0687008129
Email: contact@iwonakowal.com

Mieszkanie do wynajęcia

Do wynajęcia studio - 20m
W Saint-Ouen
Metro: Galibardi
Cena: 550 euro/ miesiąc, wliczone opłaty
tel. 06 16 86 31 57

Stowarzyszenie BOCIEK

MIEJSCE
NA TWOJE
OGŁOSZENIE

Zaprasza na grupę wsparcia
dla osób uzależnionych.
Poniedziałek w godz. 18:30-20:00
Rue Oberkampf 113
Metro nr 2: Menilmontant,
Metro nr 3: Parmentier
Tel. 06 47 75 19 40
Istnieje możliwość konsultacji
z psychologiem
Tel. 06 71 55 20 95

UWAGA PASAŻEROWIE

Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy Placu Concorde.
W celu uniknięcia kradzieży zalecana jak największa
czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.
Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami.

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

Biuro JANOSIK-SINDBAD

24.01.2016

S.A.R.L JANOSIK 2, rue de Mondovi 75001 Paris; tel. 01 44 69 30 80; 01 40 20 00 80; e-mail: janosikparis@gmail.com

PARYSKI
EXPRESS

Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
24 stycznia: Rafał, Tymoteusz
25 stycznia: Miłosz, Paweł
26 stycznia: Paula, Tytus
27 stycznia: Jerzy, Witalian
28 stycznia: Karol, Tomasz
29 stycznia: Aniela, Franciszek
30 stycznia: Martyna, Maciej

Numer 249

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia:

- Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole?
- Bo wczoraj umarł mój dziadek...
- Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka w oknie...
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz szedł z rentą...

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza w Paryżu (Lamandé)
oraz portal internetowy www.iFrancja.fr zapraszają do wzięcia udziału
w Konkursie Wiedzy o Polsce. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej - formularz jest dostępny na
portalu www.iFrancja.fr do godz. 24.00 dnia 20 stycznia 2016 r., lub
wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobiście w sekretariacie Szkoły przy
Lamandé w każdy dzień pracy szkoły. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Test składa się z pytań dotyczących: początków państwa polskiego za
panowania dynastii Piastów, Rzeczpospolitej za panowania dynastii
Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów za panowania królów
elekcyjnych,
powstań narodowych w XIX wieku i Wielkiej Emigracji, okoliczności i postaci
związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., funkcjonowania II RP,
okresu międzywojennego, okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich oraz
udziału Polaków w walkach na różnych frontach II wojny światowej, przemian
politycznych, społecznych i gospodarczych w okresie powojennym aż do
1989 r., zmian funkcjonowania III RP, podstawowej wiedzy o konstytucji RP,
położenia, podziału administracyjnego i ludności Polski
Konkurs odbędzie się 31 stycznia 2016 roku w Szkole Polskiej w Paryżu 11-15
rue Lamandé 75017 Paryż.
Do wygrania: dwa bilety lotnicze do Polski z dojazdem na lotnisko Beauvais

Tel. 01 40 20 00 80
Zapraszamy do biura
Janosik-Sindbad.
Do każdego zakupionego
biletu gazeta na podróż gratis!
Godziny otwarcia biura:

Pon - Pt: 9:00-18:00
Sob: 9:00-16:00
Ndz: 9:00-14:00
Z przerwą na odprawę autokarów
między 12:00 a 13:00

SINDBAD-JANOSIK: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

