Práce v zahraničí

Požadavky na práci animátora v zahraničí

Věk

18 – 30 let

Jazykové znalosti

Tahle práca v zahraničí vyžaduje aktivní ovládání minimálně jednoho cizího jazyka (AJ, NJ,
ŠJ, atd.). Ideální je znalost dvou a více cizích jazyků.
Další požadavky práci animátora v zahraničí

:: chuť a motivace pro práci s lidmi
:: pozitivní vztah k dětem (práce v Miniklubu)
:: aktivní vztah ke sportu
:: příjemný vzhled a vystupování
:: organizační schopnosti
Další požadavky na tanečníka/choreografa v zahraničí

:: zkušenosti s profesionálním tancem, příp. vzdělání tanečního směru
:: chuť a motivace pro práci s lidmi, práce v kolektivu
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:: příjemný vzhled a vystupování

Tady najdeš aktuální ponuky práce v zahraničí na rok 2017/2018.

Další informace o pozici animátora v zahraničí

Délka pobytu

Standartně 3 – 12 měsíců

Pracovní doba

Práce 8-11 hodin denně, 6 dní v týdnu, 1 den volna.

Ubytování a strava

Zabezpečené je bezplatné ubytování a strava přímo v domovském hotelu, příp. ubytování v
apartmánech v blízkosti hotelu. Animátoři jsou ubytováni převážně v dvou-nebo tří-lůžkovém
pokoji s vlastním sociálním zařízením. Stravování je formou plné penze (snídaně, oběd,
večeře), voda a/nebo nealkoholické nápoje jsou v hotelu zdarma.
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Pojištění

Je zabezpečeno úrazové pojištění během pracovní doby.

Umístění

Zaměstnavatelé si vybírají vhodné uchazeče na výběrových konkurzech, osobních pohovorech,
nebo na základě vyplněných registračních formulářů . Umístění dvojice, nebo skupinky v
jednom hotelu je možné.

Poznámka

Ubytování, strava i nápoje jsou Vám hrazeny. Vaše mzda představuje Váš čistý zisk. Pracovat
budete převážně v luxusních hotelech a klubech v krásném prostředí u moře, kam ostatní lidé
jezdí na dovolenou. Dny volna můžete trávit na pláži, nebo podnikáním výletů po okolí. Tahle p
ráce v zahraničí
ti pomůže získat nové kontakty do budoucna a zlepšíte si své jazykové znalosti. S námi se Vám
otevřou dveře do světa!
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