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Ваш надежный помощник

Вожатий-фізрук у мовний табір в Карпатах, 6500 грн.
Львов,
Компания:

7 июня
Карнегія (https://jobs.ua/company/id/1604423) (Все
вакансии)

Рубрики: Туризм и спорт
Пожелания к
сотруднику
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

от года

График работы:

сезонная работа

Описание
вакансии
Вимоги, побажання:

- бажано чоловік;
- спортивна статура;
- досвід 1 рік та більше років роботи в таборах!
- вміння організовувати спортивні змагання, проводити ранкову зарядку, спортивні ігри, організувати дозвілля дітям;
- вища освіта бажано
- активна та життєрадісна людина.
- підприємливість, привнесення нових ідей – вітається.
- відсутність шкідливих звичок!

Обов'язки:

- організувати спортивні змаганні, ігри, конкурси, проведення ранковлї зарядки, організувати дозвілля, невеликі походи,
допомогати вожатому-аніматору з проведенням різних заходів

- функції вихователя-вожатого: жити в будинку з дітьми, доглядати за ними, підйом, ранковий туалет, допомагати,
підказувати їм, коли просять, відбій, доглядати, щоб вони не ходили територією табору після відбою), стежити, щоб діти
виконували правила табори.

- ходити разом із ними у походи, на екскурсії.

- бути старшим другом для дітей.

жити разом із усіма життям табору.

- брати участь у перевезенні діток до табору та назад (поїздом, купе)

Умови:

14 робочих днів, після - 1-2 дні вихідні (між змінами).

Проживання в таборі в окремій кімнаті в будинку з дітьми (4-6 осіб у будинку), всі зручності всередині. Харчування за
рахунок табору (за меню, згідно з яким їде діти). Проїзд обидві сторони за рахунок табору.

Період 15.07-15.08. Це приватний табір максимум на 25 осіб у таборі.

Наш дитячий мовний табір — це велика сім'я, в якій все робиться, щоб дітям було весело, комфортно, смачно та завжди
хотілося залишитись ще. При цьому ми зберігаємо дружню атмосферу і між дорослими. Ми запевняємо, що якщо Ви активна
за життя людина — тут Вам сподобається :)
Будь ласка, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, я Вам зателефоную. Бажано відправити одразу резюме.

Контактная информация
Телефон:

+38 (067) 580-85-43

Контактное лицо: НадеждаШевченко

