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WYMAGANIA DLA KANDYDATA








znajomość min. 1 języka obcego na poziomie B1 (preferowane języki to angielski, hiszpański, włoski,
grecki, turecki, arabski, francuski, rosyjski),
dyspozycyjność w okresie od 10 czerwca do 20 września
posiadanie ważnego paszportu w marcu
otwartość
komunikatywność
wysoki poziom motywacji
samodzielność

OPIS

Animator Czasu Wolnego Rainbow prowadzi animacje dla polskich gości Biura (dorosłych, dzieci lub
wyłącznie dzieci/dorosłych) wypoczywających na wakacjach. Zajęcia odbywają się przez 6 dni w tygodniu po
ok. 6 godzin dziennie.
Program animacji jest wstępnie określony, jednak możliwy do modyfikowania. Animacje dla dzieci to dni
tematyczne, w których mieszczą się zabawy ruchowe, plastyczne, teatralne, gry terenowe, mini disco, zawody w
basenie itp. Animacje dla dorosłych obejmują aqua aerobic, tańce animacyjne, stretching, karaoke, gry
stolikowe, spacery do lokalnych atrakcji itp.
Każdy kandydat, który przechodzi pierwszy etap rekrutacji, dostaje zaproszenie na tygodniowy, bezpłatny obóz
szkoleniowy, na którym ćwiczy wykonywane w wakacje zadania. Daje to możliwość, aby nawet osoba bez
doświadczenia animacyjnego rozpoczęła pracę w animacji.
ZAPEWNIAMY





zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej na ok. 3 miesiące,
 pracę u renomowanego touroperatora w klubach animacyjnych,
 wynagrodzenie co miesiąc wypłacane w złotówkach na konto,
 transport na miejsce odbywania praktyk/pracy,
 zakwaterowanie,
 wyżywienie,
 bezpośrednie wsparcie programowe,
 strój służbowy,
 materiały do pracy,
 praktyczne przygotowanie do wypełnianych obowiązków,
możliwość dalszego rozwoju kariery w zawodach pilot wycieczek/rezydent,
MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Hiszpania, Grecja, Włochy, Czarnogóra, Chorwacja, Portugalia, Egipt, Turcja, Cypr w Figloklubach
(opis miejsc pracy na stronie Figlokluby.pl)
Rekruterzy podejmują decyzję o miejscu zatrudnienia kandydata biorąc pod uwagę jego preferencje oraz
znajomość języków obcych

TRYB REKRUTACJI:


etap I: Przesłanie aplikacji poprzez stronę internetową https://www.hrsys.pl/praca/rainbowtours. Jest
to jedyny sposób, aby wziąć udział w castingu rekrutacyjnym.



etap II: Do osób, które prześlą do nas swoją aplikację, wyślemy zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne.
Zaproszenie zawierać będzie wszelkie informacje organizacyjne i opis właściwego sposobu
przygotowania się do rekrutacji.



etap III: Wybranym osobom, które przejdą etap II, zaproponujemy wyjazd na szkolenie zagraniczne.

Oferta ważna do: 1.04.2016

