
 

Potrafisz w kreatywny sposób zorganizować dzieciom czas wolny w formie różnego rodzaju zajęć ruchowych? 

Potrafisz skutecznie komunikować się z najmłodszym pokoleniem i sprawia Ci to przyjemność? Jeśli tak, to 

czekamy właśnie na Ciebie!  

 

ANIMATOR CZASU WOLNEGO DZIECI / INSTRUKTOR ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI 

 

Pracodawca: Fit Style Zone 

Miejsce pracy: Bolesławiec 

 

Na czym będzie polegała Twoja praca? 

• aktywne uczestnictwo w organizacji kolonii, półkolonii i wycieczek dla dzieci 

• aktywne uczestnictwo w kolonii, półkolonii i wycieczkach dla dzieci jako wychowawca lub opiekun 

• prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci w różnym wieku 

• zapewnienie i dbanie o bezpieczeństwo z dziećmi 

• tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla dzieci 

• kontakt z rodzicami na temat postępów ich pociech 

• organizowanie konkursów i zabaw dla dzieci 

• prowadzanie social mediów dla strony dedykowanej dla strefy dziecięcej 

 

Dlatego jeśli: 

• posiadasz wykształcenie kierunkowe (kierunek: AWF, pedagogika lub pokrewne) 

• jesteś osobą dyspozycyjną (praca również popołudniu i wieczorem) 

• masz mnóstwo zaangażowania i chęci do samorozwoju 

• lubisz pracę w zespole i nie boisz się wyzwań marketingowych 

• cechuje Cię umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku 

• nie brakuje Ci pozytywnego podejścia do pracy 

• masz ogromne pokłady cierpliwości i kreatywności 

• wyróżniasz się wysoką kulturą osobistą i miłym usposobieniem 

 

Co z Naszej strony? 

• umowa o pracę (3000 zł – 5000 zł brutto) lub własna działalność i umowa kontraktowa 

• system premiowy 

• wsparcie w rozwoju (kursy, szkolenia) 

• możliwość pracy w prężnie rozwijającej się firmie 

• przyjazne miejsce pracy w miłym zespole 

• możliwość wdrażania własnych pomysłów 
 

Swoje CV kieruj na: s.indula@fitstyle.com.pl 

 

Koniecznie zawrzyj w swoim dokumencie informację: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fit Style Zone Sp. Z o.o. Sp. K., w celu 

prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko". 

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zespół Fit Style Zone 


