Szczyrkowski Ośrodek Narciarski to miejsce
gdzie pomagamy realizować pasje naszych Klientów

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Instruktorów narciarstwa i snowboardu
Miejsce pracy: Szczyrk

Zapraszamy do zgłaszania aplikacji instruktorów z licencją SITN/PZN, MENiS, oraz SITS.

Główne obowiązki:
• Zapewnienie najwyższej jakości usług szkoleniowych przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na stoku
• Odpowiedni dobór poziomu szkolenia do umiejętności fizycznych
• Pomoc kursantom w doborze sprzętu
• Nadzór nad dziećmi oraz młodzieżą podczas szkoleń grupowych i przerw w czasie trwania zajęć
• Pomoc związana z funkcjonowaniem szkoły narciarskiej i snowboardowej, w tym:
o
udział w spotkaniach doszkalających
o
pomoc przy organizacji eventów (sportowych, rozrywkowych) w ośrodku
o
wykonywanie dodatkowych zadań wskazanych przez kierownika wyszkolenia lub managera
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uprawnienia instruktora SITN/PZN, SITS (preferowane) lub MENiS,
Wykształcenie średnie lub wyższe
Doświadczenie instruktorskie
Umiejętność pracy w zespole, dobra energia - aktywność i zaangażowanie w rozwój i “życie” szkoły
Wysoka kultura osobista oraz uśmiech na twarzy
Bardzo dobry kontakt i komunikacja oraz umiejętność przekazania wiedzy osobom w każdym wieku
Mile widziane doświadczenie pedagogiczne
Niekaralność ( po etapie rekrutacji wymagane jest zaświadczenie o niekaralności)
Mile widziana znajomość dodatkowych języków – angielski, czeski, słowacki, rosyjski, niemiecki.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne wynagrodzenie
System premiowania
Całosezonowy karnet na wszystkie ośrodki TMR
Najlepszą ofertę na sprzęt oraz akcesoria
Wysokiej jakości nową odzież instruktorską (kurtka, spodnie, softshell)
Prestiż największej szkoły w regionie oraz najwyższej klasy kadry instruktorskiej
Zniżki w punktach gastronomicznych

Kandydaci na instruktorów powinni złożyć CV z wyszczególnionym doświadczeniem
zawodowym na stanowisku instruktorskim (szkoła, okres współpracy, zakres obowiązków,
charakterystykę szkolonych grup – dzieci, dorośli, grupy sportowe, freeride/freestyle itp.). CV
powinno również zawierać:
• informacje nt. rodzaju posiadanych uprawnień i roku, w którym zostały uzyskane.
• informacje nt. posiadanych dodatkowych uprawnień (instruktor narciarstwa biegowego,
licencja przewodnika górskiego, kursy skitourowe itp.)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: michalik@tmr.sk

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz 922).
Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji w
Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim z siedzibą w Szczyrku, ul. Narciarska 10. Jednocześnie jestem świadoma/świadomy, że w/w
pracodawca może przechowywać w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia,
administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby „Dane osobowe”. Rozumiem, że mam prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia oraz żądanie ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że
zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie w powyższym zakresie.

