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Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
9 października: Arnold, Dionizy
10 października: Daniel, Franciszek, Paulina
11 października: Aldona, Brunon
12 października: Witold, Maksymilian
13 października: Edward, Teofil
14 października: Alan, Dominik, Fortuata
15 października: Jadwiga, Teresa

Numer 286

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Paryskie merostwo przymierza się do wprowadzenia dodatkowej, lokalnej waluty, która może pojawić się już jesienią przyszłego
roku. Aktualnie trwają prace nad jej formą, funkcją czy kursem wymiany. Zadaniem lokalnej waluty byłoby generowanie wzrostu
gospodarczego w lokalnych społecznościach. Pieniądz funkcjonowałby w obiegu lokalnym, zachęcając do nabywania produktów
u miejscowego przedsiębiorcy, zamiast w dużych sieciach hipermarketów. Na początku, pieniądze byłyby dostępne w kantorach
po korzystnym kursie wymiany. Kolejnym etapem byłoby rozpowszechnienie waluty w przedsiębiorstwach, które w ten sposób
płaciłyby swoim dostawcom, i w lokalnych społecznościach. Częściowo, w ten sposób mogliby również otrzymywać swoje
wynagrodzenie pracownicy merostw czy urzędnicy państwowi.
(iFrancja)
***
Lista Szanghajska to zestawienie pięciuset najlepszych szkół wyższych na świecie. W ostatnim notowaniu znalazły się dwie uczelnie z Polski: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Pierwsze
miejsce zajął Uniwersytet Harvarda: łącznie na czołowych miejscach znalazło się aż osiem uczelni
amerykańskich. Obok nich uplasowały się dwie uczelnie z Wielkiej Brytanii: Cambridge (miejsce 5.)
oraz Oxford (miejsce 10.). Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zostały sklasyfikowane
w czwartej setce.
(polskieradio.pl)

Tel. 01 40 20 00 80
Zapraszamy do biura
Janosik-Sindbad.
Rezerwacja i sprzedaż biletów
także na stronie

www.janosik.fr
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.

PRACA :
Praca w biurze

Magazynier/operator wózka widłowego

Polska firma transportowa poszukuje kandydata do pracy
biurowej. Zakres odpowiedzialności: kontakt z klientami
francuskimi, holenderskimi i belgijskimi, wyjazdy delegacyjne. Wymagania: wyższe wykształcenie, dobra znajomość
języka francuskiego i angielskiego, prawo jazdy kategorii B,
umiejętność pracy w grupie. Kwalifikacje będące dodatkowym atutem: znajomość języka niemieckiego i niderlandzkiego. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: +48 601
560 825, +32 (0) 477 95 73 35 oraz przesłanie CV
na adres: pambrozewicz@adampolsa.com.pl.

Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy we Francji
na stanowisku: magazynier/operator wózka widłowego. Zakres
obowiązków: załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych
wózkiem widłowym, kompletowanie zamówień, przemieszczanie
opon 10-15 kg na palety, porządkowanie towarów oraz inne prace
magazynowe. Wymagania: mile widziane uprawnienia na wózki
widłowe wysokiego składowania, doświadczenie min. rok w pracy jako operator wózka, znajomość komunikatywna języka angielskiego lub francuskiego, dyspozycyjność do pracy w systemie
trzyzmianowym, w tym w godzinach nocnych, mile widziany
samochód na wyjazd. Oferujemy: umowę o pracę tymczasową,
ubezpieczenie i gwarancję odprowadzania składek, stawkę godzinową (9,67 e/brutto ) + dodatki, bezpłatne zakwaterowanie,
wsparcie na każdym etapie rekrutacji, pomoc konsultanta, możliwość nawiązania długofalowej współpracy. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie aplikacji na adres zagranica@intemporis.eu.

Praca w hotelu
Poszukujemy personelu do pracy w hotelach oraz restauracjach w Alpach Francuskich w sezonie zimowym 2016.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres zagranica@intemporis.eu.

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną
imprezę – zapraszamy do nas!
Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny.
01 44 69 30 80
MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :
Wycieczka do Włoch

Kursy Języka Francuskiego ECOLE EFRA

Stowarzyszenie Cosmopolite Village
zaprasza na kolejną wycieczkę pielgrzymkową. Tym razem przez Wenecję, San Marino, Loreto, Pescarę i
San Giovani Rotondo dojedziemy aż
do Neapolu! Następnie przez Rzym i
Florencję wrócimy do Paryża.
Wszystko to za jedyne 550 euro bez
żadnych dodatkowych opłat
(wejścia w cenie)!

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna.
Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadczeniem
pedagogicznym.
Zapisy: środa od 17:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 12:00
Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris
(wejście: 4 rue Amélie)
Tel. 01 47 05 09 29, 07 89 04 87 44
Mężczyzna poszukuje pracy: karlarzysta/murarz.
Telefon kontaktowy: 07 52 16 60 25

Wyjazd w piątek 21, powrót w sobotę 29 października. Szczegółowy
program na naszym stronach www i
Facebooku. Informacje i zapisy teleZlecimy renowację
fonicznie: 06 78 78 14 87, 06 14 31
mieszkania
98 47 oraz mailowo:
mail@cosmoville.eu.
Firma zleci wykonanie renoOferta pracy
Poszukiwany lakiernik samochodowy
oraz zbrojarz/cieśla szalunkowy
z językiem francuskim.
Tel. 01 22 90 44 20 / 01 22 90 44 23

Mężczyzna poszukuje pracy: budownictwo,
malowanie, wykończenia, drobne prace
(szeroki zakres umiejętności).
Telefon kontaktowy: 07 61 46 27 29

wacji mieszkania około 100
m kw. Oferta dla przedsiębiorców.
E-mail:
asetpro.vincennes@gmail.com

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.
Biuro JANOSIK-SINDBAD
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

