
 

 

 

 

 

 

CREATE YOUR FUTURE! ZDOBYWAJ CENNE DOŚWIADCZENIE DO CV RAZEM Z NAMI! 

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel zaprasza Studentów do odbycia stażu w ramach programu Erasmus +  

w Grecji lub Bułgarii w okresie (koniec czerwca/ lipiec – wrzesień) 

Jesteśmy organizatorem przede wszystkim wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nasi Klienci – młodzi ludzie, którzy 
jadą z nami spędzić wymarzony czas podczas wakacyjnych wyjazdów lub zimowego szaleństwa – są dla nas 

najważniejsi! Wiemy, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. W naszym biurze 
dbamy o przyjazną atmosferę, swoim pracownikom gwarantujemy korzystne warunki pracy, stawiamy na 

fachowość i profesjonalizm. Jeśli bliska jest Ci nasza filozofia prześlij Nam swoje CV.  

Stanowisko: ANIMATOR – STAŻ ZAGRANICZNY 
 

Oferujemy: 
❖ Zakwaterowanie w hotelu *** w Grecji lub Bułgarii z basenem.  
❖ Pełne wyżywienie podczas pobytu. 
❖ Wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura). 
❖ Wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny. 
❖ Praca w międzynarodowym środowisku.  
❖ Staż – min. 2 miesięczny (możliwość przedłużenia).  
❖ Współpracę nie tylko z obsługą hotelu, ale również lokalnymi biurami podróży w Grecji. 
❖ Szkolenia z zakresu organizacji pobytu jak również podstaw pracy rezydenta.  
❖ Elastyczne godziny pracy. 

 
Zakres obowiązków:  

❖ Układanie i organizacja programu animacyjnego dla młodzieży we współpracy z kadrą opiekuńczą.  
❖ Prowadzenie konkursów sportowych – np. turniejów piłki siatkowej, water polo i innych. 
❖ Aktywne uczestniczenie w wieczornych rozrywkach (np. wyjście na dyskotekę), wieczory greckie.  
❖ Pomoc rezydentowi (np. na zasadnie nauki) przy kwaterowaniu grup. 
❖ Pomoc rezydentowi (na zasadnie nauki) przy organizowaniu wycieczek na miejscu. 
❖ Współpraca z hotelem i lokalnymi biurami podróży.   

 
Oczekujemy:  

❖ Otwartości, umiejętności pracy w zespole. 
❖ Mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego.  
❖ Umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i 

dorosłych). 
 

Nie zwlekaj! Wyślij do nas CV z dopiskiem ,,Rekrutacja 2020 – animator” już teraz na adres email: a.czerwinska@ctravel.pl 

 

Nie zapomnij dodać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z DN.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133, 

poz.883)"  
Biuro zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty 
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