
NĚMECKÝ JAZYK 9. ROČNÍK 
 

ZADÁNÍ OD 1. ČERVNA 2020 DO 12. ČERVNA 2020 

 
 

Blíží se nám konec devátého ročníku, tak si na závěr zkusíme, jaké by to bylo nejít studovat dál, 

ale ucházet se o místo v Německu. Vybrala jsem pro vás na internetu nabídku práce v Berlíně. 

Přeložte si inzerát, ať víte, o jaké místo se ucházíte, a zkuste na něj odpovědět tak, že o to místo 

máte velký zájem. (místo na emailovou adresu uvedenou v inzerátu, piště mně ) Do mailu mi 

pište rovnou jako zájemci o místo + přiložte svůj životopis. Jako odpověď vám přijde, zda jste 

byli přijati nebo ne  

 

*o tom, jak se píše formální mail: 

 https://www.wikihow.cz/Jak-napsat-form%C3%A1ln%C3%AD-e-mail 

* formulář k životopisu následuje, přeložte si ho, vyplňte a pošlete jako přílohu mailu 

* podotýkám, že chcete práci v Německu – tedy píšete německy; ale dáte najevo, že jste z Čech 

a i vaše telefonní číslo je české (v Berlíně fakt nebudou vědět, ve které zemi se Kdyně nachází) 

* v případě jakýchkoli nejasností se ptejte  

 

Helfer /in - Gastgewerbe - 

Gemeinschaftsverpflegung (m/w/d) 

Im Auftrag einer Gemeinschaftsverpflegung mit Sitz in Berlin 

Mitte, suchen wir von perZukunft – Ihrer privaten 

Arbeitsvermittlung, nach einer Stationshilfe (m/w/d). 

 

Vergütung: 12,55€/Stunde 

Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit 

 

Die Tätigkeiten in Ihrem neuen Beruf als Spüler m/w/d/oder als 

Küchenhelfer: 

 

- aktive Förderung des guten Betriebsklimas 

- wirtschaftlicher Umgang mit Betriebsmitteln 

- Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, sowie der im 

Qualitätsmanagementhandbuch dokumentierten internen Regelungen 

 

Anforderungen an Sie: 

 

- Team- und Konfliktfähigkeit 

- Initiative und Einsatzbereitschaft 

- körperliche und seelische Stabilität, Ausgeglichenheit und 

Geduld 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann bewerben Sie sich jetzt per: 

Telefon:03054987850 

E-Mail gastro@perzukunft.de 

WhatsApp 017622040872 

https://www.wikihow.cz/Jak-napsat-form%C3%A1ln%C3%AD-e-mail


 

LEBENSLAUF 

 

Persönliche Daten: 

 

Name: 

Geburtsdaten:    am ________________ in ___________________                                      

Adresse: 

 

Telefon: 

E-mail: 

Staatsangehörigkeit: 

Familienstand: 

 

 

Schulbildung: 

 

Ausbildung: 20___ - 20____  Grundschule in  

 

Praxis: 

 

Sonstiges: 

 

Sprachkenntnisse: 

 

Hobbys: 

 

 

 

In Kdyně am____________ 20___                                                Unterschrift:………………… 

 

 



 


