
GOjump Mega Park przy ul. Sikorki 23 w Krakowie (5 min samochodem od AWF), oferuje praktyki w 
zakresie: pracownik recepcji, animator/trener.

Jesteśmy jedną z najbardziej, prężnie rozwijających się firm rekreacyjno- sportowych w Krakowie. 
Nasz obiekt to jeden z największych parków  trampolin w Polsce z ponad 50 atrakcji na powierzchni 

5 tys m2 . W naszym parku znajdują się trzy strefy: 
GOjump - strefa gdzie znajdziesz trampoliny, tory przeszkód, tor ninja, tyrolkę i wiele innych stref 

tematycznych, zarówno dla dzieci jaki i dla dorosłych
 GOair - powietrzne miasto jeden z największych dmuchanych torów przeszkód w Polsce,

Mali Ninja - strefa dla najmłodszych już od 1 roku życia.

Oprócz klientów indywidualnych, organizujemy również imprezy urodzinowe, półkolonie, wyjścia 
grupowe czy integracyjne. Stawiamy na rozwój najmłodszych i tych starszych. Prowadzimy zajęcia 

sportowe z dziedzin takich jak Akrobatyka, Gimnastyka, Zajęcia ogólnorozwojowe. 
Nasze działanie jest nastawione na aktywność fizyczną oraz dobrą zabawę!

W ramach praktyk studenckich jako animator/trener, do Twoich zadań będzie głównie należeć:
dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządek na strefie GOjump oraz GOair,

zapoznawanie klientów z atrakcjami znajdującymi się w obiekcie,
asysta w prowadzeniu rozgrzewek oraz animacji dla grup szkolnych, klientów indywidualnych,

współudział w organizacji imprez urodzinowych, eventów tematycznych a w czasie ferii półkolonii,
aktywne poszerzanie swojej wiedzy z zakresu akrobacji na trampolinach oraz asekuracji przy pod-

stawowych elementach.

Praktyka na Recepcji, związana jest z:
obsługa klientów na miejscu, przyjmowanie rezerwacji grupowych, urodzinowych,

korespondencja mailowa oraz telefoniczna z klientami, praca na systemie rezerwacji,
obsługa kasy fiskalnej i terminala.

Godziny otwarcia obiektu - poniedziałek-piątek 10:00-21:00 oraz sobota-niedziela 9:00-21:00. 
Jeżeli jesteś energiczny, lubisz aktywnie spędzać czas a praca z ludźmi daje Ci dużo satysfakcji , 

śmiało - znajdziesz u nas swoje miejsce :)

Aplikacje oraz zapytania dotyczące praktyk prosimy kierować pod
adres mailowy: monika.klimczak@gojump.pl lub pod numerem : 534 927 407

STUDENCIE! SZUKASZ ATRAKCYJNYCH PRAKTYK
Z MOŻLIWOŚCIĄ PÓŹNIEJSZEGO ZATRUDNIENIA?


