
 

Lublin, 08.02.2011 

VI Międzynarodowe Targi Pracy  
8 marca 2011r. 

 

ANIMATOR CZASU WOLNEGO – WŁOCHY i inne kraje UE 
nr. ref.:4838551  ISCO: 3476  

 

PRACODAWCA: TOURIST TRAVEL S.R.L VIA CALEFATI 297, 70128  BARI, ITALY 

WWW.OBIETTIVOTROPICI.IT 

TEL:00390805233374 FAX:00390805219234 

Miejsce pracy: 4* i 5* hotele we Włoszech i w innych krajach Europy 

Liczba miejsc pracy: 100 

Zakres obowiązków: Organizowanie czasu wolnego gościom hotelowym – gry i zabawy sportowe  
gimnastyka, spektakle i przedstawienia itp. 

Wymagania:  

 - znajomość języka Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Znajomość  
j. włoskiego będzie dodatkowym atutem. 

 - wykształcenie bez znaczenia 

 - doświadczenie Nie jest wymagane, ale podobne doświadczenie będzie dodatkowym 
atutem 

 - inne - uzdolnienia muzyczne, plastyczne, sportowe (instruktor fitness) itp.  

- łatwość nawiązywania kontaktów 

- umiejętność pracy w grupie 

Warunki pracy:  

 - okres zatrudnienia 3-6 miesięcy w zaleŜności od dyspozycyjności kandydata 

 - czas pracy Ok. 10 godz/tydzień 

6 dni w tygodniu, 1 dzień wolnego 

 - wynagrodzenie  Od 400 euro netto/miesiąc (dla osób bez doświadczenie i kwalifikacji) do 
2000 euro netto/miesiąc. Wynagrodzenie jest przede wszystkim 

uzaleŜnione od posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności oraz 

nienagannej pracy)  

 - zakwaterowanie i 

wyŜywienie 

Zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie, wyŜywienie i napoje 

 - podróŜ Zwrot części kosztów podróŜy pod warunkiem nienagannej pracy  
i przepracowania okresu określonego umową. 

 - dodatkowe informacje Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, Ŝe administratorem danych osobowych 
wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin 
Dane osobowe wskazane dobrowolnie w dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane 
publicznym słuŜbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym 
pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na 
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu 
określonego w przedmiotowej ustawie. 
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich 
poprawiania. 

Rekrutacja: Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania pracodawcy 

 
 
 

Europejskie SłuŜby Zatrudnienia 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

                             

 



proszone są o przygotowanie CV (ze zdjęciem) i LM w języku angielskim 

i przesłanie dokumentów na adres mailowy pracodawcy:  

info@obiettivotropici.it oraz jednocześnie do wiadomości doradcy 

EURES w WUP Lublin: jotkaczyk@wup.lublin.pl  

W temacie maila naleŜy umieścić dopisek „O.T” 

Pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. 

Pracodawca będzie równieŜ rekrutował podczas VI Międzynarodowych 
Targów Pracy w Lublinie 8 marca 2011. Zainteresowane osoby 
proszone są o zabranie ze sobą CV w języku angielskim. 

 

 
Uwaga: 

Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza  
to, Ŝe wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić moŜna 
wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się  
do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). Urząd Pracy nie ma moŜliwości 
pośredniczenia ani reprezentowania pracownika przed sądem kraju zatrudnienia, w przypadku wystąpienia sporu z pracodawcą. 
 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu były rzetelne i wiarygodne. PoniewaŜ 
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, Ŝe odpowiedzialność za ewentualne rozbieŜności pomiędzy 
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi 
pracodawca. 
 
 

OFERTA WAśNA DO ODWOŁANIA 
  

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.ec.europa.eu/eures                                                 www.eures.wup.lublin.pl  


