PRACA DODATKOWA
pozwala na zarobek, ale również doskonali samo-organizację, umiejetności pracownicze,
związane z zarządzaniem czasem i dostępnymi zasobami, a często również kreatywność  jedne z najbardziej pożądanych przez Pracodawców umiejętności!

ANIMATOR CZASU WOLNEGO/ANIMATOR SPORTOWY
PRACA W HOTELACH NA MAJORCE
Szczegóły:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?270e03167fdf33c00c8d97e844cc4f0d

_____________________________________________________________________
Au Pair - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE JUŻ TERAZ
Jeśli lubisz dzieci, potrafisz ciekawie zorganizować im czas, udział w programie to coś dla ciebie. Jako Au Pair masz
możliwość mieszkać za granicą jako pełnoprawny członkiem rodziny goszczącej, w zamian za opiekę nad dziećmi.
www.AuPair.pl

PRACOWNIK SEZONOWY GRECOS
Rekrutacja na sezon letni 2019 na stanowiska:

- Animator czasu wolnego
- Animator instruktor pływania
- Rezydent biura podróży
- Pilot wycieczek
Praca zarówno na wyspach jak i na kontynencie w Grecji, w okresie letnim, w zależności od stanowiska od kwiecień/maj
do wrzesień/październik.
Aplikacja: https://rekrutacja.grecos.pl

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
Tyskie centrum nauczania i korepetycji No i już zatrudni studentów do prowadzenia zajęć dokształcających
z matematyki, biologii i chemii na poziomie gimnazjum/liceum. Praca w Tychach
w godzinach popołudniowo-wieczornych pod adresem ul. Piłsudskiego 12.
Telefon kontaktowy: 607566365

PROMOCJA CENTRUM DIETETYCZNEGO W SKLEPACH GREENPOINT
Agencja reklamowa Bringmore Advertising od kilku lat współpracuje przy różnych kampaniach z Instytutem Żywności i
Żywienia. Tym razem promowane jest Centrum Dietetyczne Online – internetowa poradnia dietetyczna, z której mogą
skorzystać osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia).
W najbliższym czasie tj. 01.12 oraz 02.12 szukamy osób kreatywnych i komunikatywnych, które podjęłyby się
promowania i zachęcania do zapisów do CDO klientek sklepów Green Point na terenie Śląska.
Proponujemy wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto za 8 godz. pracy dziennie (12:00 – 20:00) oraz możliwość pracy
przy ważnym społecznie projekcie.
Osoby chętne prosimy o kontakt w sprawie szczegółów: 534 106 405.

DORADCA KLIENTA - KATOWICE
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Poszukujemy Doradcy Klienta do naszego Salonu Firmowego w Katowicach. Jako nasz nowy Doradca Klienta, będziesz
naszym najważniejszym źródłem kontaktu z klientem. Twoim głównym zadaniem będzie dać unikalne, nadzwyczajne
i przyjazne doświadczenie zakupów. Jesteś pasjonatem naszej marki, designu i wartości, a znajdywanie najlepszego
rozwiązania napawa Cię dumą? Chcesz poznać wiele innych aspektów pracy w dużej międzynarodowej firmie?
Potrzebne Ci są:
KWALIFIKACJE:
•
Umiejętność pracy w zespole
•
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
•
Znajomość języka angielskiego
•
Doświadczenie nie jest konieczne
JEŚLI JAKO OSOBA:
•
Kochasz design i interesujesz się trendami i stylami
•
Masz duży poziom energii i entuzjazmu
•
Jesteś wytrwały i nastawiony na osiąganie swoich celów
•
Jesteś otwarty i dobrze się komunikujesz zapraszamy do naszego zespołu!
Będziesz miał wsparcie od silnej międzynarodowej firmy. Wierzymy, że edukacja i trening są kluczem do dobrych
wyników. Oferujemy rozbudowany system szkoleń oraz możliwości rozwoju, a także stopniowe przechodzenie na pełny
etat po ukończeniu studiów.
Prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny (Kierownik Salonu: mateusz.mroz@boconcept.pl). Chcemy przede
wszystkim wiedzieć dlaczego chcesz z nami pracować, dlatego aplikacje bez listu motywacyjnego nie będą
rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Domostrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)
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Steward/hostessa – służba informacyjna w czasie konferencji ONZ
Czas: Połowa listopada-koniec listopada / początek grudnia – połowa grudnia (jeden z dwóch okresów lub całość)
Miejsce: Katowice – Spodek/MCK
Czynności: rejestrowanie uczestników konferencji, weryfikacja poprawności danych, udzielanie informacji, praca stojąca
Wymagania: status ucznia/studenta, niekaralność, kultura osobista, dyspozycyjność minimum 2 tyg, elegancki strój
(Panowie czarny garnitur, biała koszula / Panie czarna spódnica, biała bluzka), komunikatywny j. angielski
Oferujemy: 15zł netto/h, posiłek (kanapka, owoc, kawa, herbata, woda), zlecenie wg grafiku od 8-12h/dziennie
Karol Baranowski
T:510 011 968
E: k.baranowski@impel.pl

