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OFERTA ANIMAFEST DLA 

STUDENTÓW TURYSTYKI 

 

 Witamy! Jesteśmy hiszpańską firmą zajmującą 

się znajdowaniem praktyk w Hiszpanii dla studentów 

turystyki z całego świata. Dziś przychodzimy do 

Państwa z oferta wspólpracy z nami. Obecnie 

współpracujemy z 200 szkołami z Polski. Mamy 

ogromną nadzieję, że Panstwo rownież zdecyduję się 

nam zaufać.  

 

Jak działa nasz serwis? 

 Każdy student zaczyna od tego samego punktu - zarejestrowania sie w naszej witrynie: 

Następnie student musi wypelnić informacje o sobie, o szkole do której uczęszcza i dodać swoje CV 

oraz zdjęcie.  

 Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, którą odbywamy przez telefon,  

WhatsAppa lub Skype. Staramy się dopasować pozycje do ucznia, dlatego ważne jest to, aby student 

jasno określił swoje wymagania oraz preferencje. Język hiszpański jest ogromnym atutem, 

ponieważ daje nam wieksze pole manewru, jednak jezeli kandydat nie mówi po hiszpanku, to nie 

jest to problem, ponieważ dysponujemy także pozycjami, które nie wymagają znajomości tego 

języka. Po rozmowie kwalifikacyjnej rozpoczynamy proces przydzielania praktyk. Zazwyczaj oferta 

pojawia sie w tym samym dniu, w którym odbyła sie rozmowa. Staramy sie dostarczyć serwis 

najlepszej jakości, tak aby każdemu studentowi została przydzielona najbardziej odpowiednia 

oferta.  

 Kolejny krok należy do ucznia - musi zadzwonić do nas i potwierdzić, że zgadza się na 

ofertę, która otrzymał i jest gotowy podjąć się praktyk. Student w takim wypadku zostaje 

poinformowany o tym jak wygląda dalszy proces oraz jak należy wypelnić dokumenty, tak aby 

uniknac wszelkich nieporozumień. 

 Podstawą odbycia praktyk jest kontrakt podpisany przez szkolę. Jest to spowodowane 

faktem, że potrzebujemy potwierdzenia, że dany kandydat studiuje turystykę lub ma ukończone 

kursy powiązane z turystyką.  

 Serwis jest calkowicie darmowy. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów, student także (poza 

transportem, który musi oplacić na wlasną rękę)  
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Jakie posady oferujemy? 

 Bar i restauracja 

 Animacja 

 Kuchnia 

 

 Recepcja  

 Marketing  

 Zasoby ludzkie (Human Resouces)  

 Relacje Publiczne (Public Relactions)           Język hiszpański jest wymagany. 

 Guest Relations 

 Asystent managera  

 Spa i wellness 

 

 

Jakie student czerpie korzyści? 

 zdobywanie doświadczenia 

 poznawanie nowych kultur 

 poznawanie nowego języka/polepszanie języka 

 okazja do podróżowania 

 

Ponadto, większość hoteli, oferujących posady dla studentów oferuje:  

 

 wynagrodzenie  

 zakwaterowanie  

 wyżywienie 

 

Współpraca z programem Erasmus. 

 Współpraca z programem Erasmus jest jak najbardziej możliwa. Student jest jedynie 

zobligowany do dostarczenia nam odpowiednich dokumentów przed rozpoczeciem praktyk. W 

takim przypadku student jest w stanie otrzymywać dotacje z programu Erasmus oraz 

wynagrodzenie z hotelu. 

Jeżeli sa Państwo zainteresowani współpraca z nami, prosimy o kontakt przez email: 

davidm@animafestexperience.com. Jesteśmy w stanie zrobic prezentację przez Skype żeby 

Państwo mieli wgląd na to, jak dziala nasz system. Jeśli Państwo wyrażaja ochote, prosimy o 

kontakt.  

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00. Studenci mogą sie także 

kontaktować z nami osobiście.  

Kontakt: 
Telefon: +34 937 653 969 

Skype: animafest.internships 
 


