Společnost SPORTaS, s.r.o. přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozice:
Plavčík pro provoz plaveckého bazénu a letního koupaliště
Požadujeme:
- výborné plavecké dovednosti, vztah k vodnímu prostředí
- samostatnost, spolehlivost a odpovědnost
- příjemné vystupování
- platný certifikát kvalifikace „vodní dozor senior“ (po dohodě lze zajistit proškolení uchazeče)
Náplň práce:
- dohled nad návštěvníky plaveckého bazénu a koupaliště (bezpečnost, dodržování návštěvního
řádu apod.)
- údržba a čištění bazénů, úklid ochozů a okolí bazénu před a po ukončení provozní doby
- směnný provoz v režimu krátký a dlouhý týden
____________________________________________________________________________________
Instruktor plavání
Požadujeme:
- kladný vztah k práci s dětmi, ochota učit se novým dovednostem
- výborné plavecké dovednosti, vztah k vodnímu prostředí
- samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, příjemné vystupování
- doklad o absolvování kurzu cvičitel plavání (po dohodě lze zajistit proškolení uchazeče)
Náplň práce:
- výuka plavání dětí mateřských a základních škol, výuka dětí v kurzech zdokonalovacího plavání
- práce plavčíka – dohled nad návštěvníky plaveckého bazénu a koupaliště (bezpečnost,
dodržování návštěvního řádu apod.), údržba a čištění bazénů, úklid ochozů a okolí bazénu před a
po ukončení provozní doby, a to v období, kdy plavecká výuka neprobíhá
- v období školního roku denní směny, v letních měsících směnný provoz v režimu krátký a dlouhý
týden
____________________________________________________________________________________
Strojník pro provoz plaveckého bazénu a letního koupaliště
Požadujeme:
- spolehlivost, odpovědnost, manuální zručnost
Náplň práce:
- obsluha strojovny a úpravny vody pro provoz plaveckého bazénu a letního koupaliště
- údržba a opravy objektu
- údržba zeleně, zimní údržba
- směnný provoz
____________________________________________________________________________________
Nabízíme:
- stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr, příspěvek na stravování, vyšší výměru dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněný vstup na sportoviště a do kina v Citadele, mzdové
ohodnocení bude sděleno při osobním pohovoru
Místo výkonu práce:
- krytý plavecký bazén, Ukrajinská 2051, Litvínov
- letní koupaliště, Podkrušnohorská 100, Litvínov
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na adresu provoz@sportas.cz.
Kontaktní osoba: Ing. Anna Egerová, vedoucí provozu společnosti tel. 604 230 214, e-mail:
provoz@sportas.cz
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