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OPCJE ZATRUDNIENIA LUB PŁATNYCH PRAKTYK  

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 

 
 

Pro-Staff Polska, jedna z najdłużej działających na polskim rynku agencji 
Animacji Czasu Wolnego w Turystyce, prowadzi rekrutację na sezon 2016. 

 
 
 

 
1. Miejsce pracy: Grecja, wyspy Rodos, Kreta, Kos, Korfu, Zakynthos 

REKRUTACJA DO 26.02.2016 
 
Stanowisko: Animator Czasu Wolnego w Turystyce 
Liczba dostępnych stanowisk: 35 
Daty początku i końca kontraktów: do indywidualnego ustalenia z pracodawcą. Sezon zaczyna się w 
pierwszej połowie kwietnia, a kończy w drugiej połowie października. Animatorzy mogą pracować przez cały 
ten sezon lub rozpocząć swój kontrakt później, tj. z końcem kwietnia, w maju lub w czerwcu, a zakończyć ok. 
25-30.09. lub ok. 15-31.10. 
Wymagane języki obce:  
- język angielski + niemiecki  
- lub język angielski + francuski,  
- lub język angielski + rosyjski, 
przy czym znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie, a znajomość niemieckiego lub francuskiego 
lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym 
Wynagrodzenie dla animatorów: 600 euro netto („na rękę”) miesięcznie 
Zakwaterowanie i wyżywienie: zapewnione bezpłatnie przez pracodawcę 
SPOSÓB REKRUTACJI: Casting 27.02.2016, spotkanie z pracodawcą, Hotel Mercure Centrum Wrocław. 
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem "Casting 27.02." pod adresem 
biuro@prostaff.pl 
 
 
 

2. Miejsce pracy: Dominikana 
REKRUTACJA DO 26.02.2016 

 
Stanowisko: Animator Czasu Wolnego w Turystyce 
Liczba dostępnych stanowisk: 3 
Daty początku i końca kontraktów: Sezon zaczyna się w pierwszej połowie kwietnia, a kończy w drugiej 
połowie października.  
Wymagane języki obce: jęz. francuski + angielski, oba na dobrym poziomie 
Wynagrodzenie dla animatorów: 500 euro netto („na rękę”) miesięcznie + opłacony bilet lotniczy na 
Dominikanę 
Zakwaterowanie i wyżywienie: zapewnione bezpłatnie przez pracodawcę 
SPOSÓB REKRUTACJI: Casting 27.02.2016, spotkanie z pracodawcą, Hotel Mercure Centrum Wrocław. 
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem "Casting 27.02." pod adresem 
biuro@prostaff.pl 
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Pro-Staff Polska, jedna z najdłużej działających na polskim rynku agencji 

Animacji Czasu Wolnego w Turystyce, prowadzi rekrutację na sezon 2016. 
 
 

3. Miejsce pracy: Hiszpania; destynacje w Hiszpanii kontynentalnej, na 
Wyspach Kanaryjskich i na Balearach 

 
Stanowisko: Animator Czasu Wolnego w Turystyce 
Liczba dostępnych stanowisk: 30 
Daty początku i końca kontraktów: do indywidualnego ustalenia z pracodawcą. Sezon zaczyna się w 
kwietniu, a kandydaci mogą wyjeżdżać również w maju, czerwcu lub w pierwszych dniach lipca. Wyjazdy na 
min. 3,5 miesiąca, a wymagane jest zadeklarowanie dyspozycyjności na min. 4 miesiące. Dla kandydatów 
poszukujących zatrudnienia na dłużej, dostępne będą również kontrakty długoterminowe, w tym na 6 i 12 
miesięcy, z możliwością dalszego przedłużenia.  
Wymagane języki obce:  
- język angielski + język niemiecki (najwięcej stanowisk),  
- lub język angielski + język francuski,  
- lub język angielski + język hiszpański 
przy czym znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie, a znajomość niemieckiego lub francuskiego 
lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym. 
Wynagrodzenie dla animatorów: 600 euro netto („na rękę”) miesięcznie 
Zakwaterowanie i wyżywienie: zapewnione bezpłatnie przez pracodawcę 
SPOSÓB REKRUTACJI: Casting 19.03.2016, spotkanie z pracodawcą, Hotel HP Park Plaza 
Wrocław. Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem "Casting 19.03." pod 
adresem biuro@prostaff.pl 
 
 

4. Miejsce pracy: Hiszpania, okolice Tarragony,  
1 duży camping w stylu śródziemnomorskim 

 
Stanowisko 1: Animator Czasu Wolnego w Turystyce 
Liczba dostępnych stanowisk animatorów: 10 
Stanowisko 2: Kelner 
Liczba dostępnych stanowisk kelnerów: 20 
Daty początku i końca kontraktów będą dostępne w takich wariantach: 
- rozpoczęcie pracy: od 20.06., od 1.07. lub od 8.07. 
- zakończenie pracy: 21.08. lub 28.08. lub 11.09. 
Wymagane języki obce: język angielski + język hiszpański, oba na dobrym poziomie 
Wynagrodzenie dla animatorów i kelnerów: ze względu na krótki okres zatrudnienia, oferowane jest 
wyższe wynagrodzenie w wysokości 800 euro netto („na rękę”) miesięcznie  
Zakwaterowanie i wyżywienie: zapewnione bezpłatnie przez pracodawcę 
SPOSÓB REKRUTACJI: trwa wstępna rekrutacja na podstawie CV; Zgłoszenia: Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem "Tarragona" pod adresem biuro@prostaff.pl 
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