Pro posílení našeho profesionálního a přátelského týmu Plavecké školy Rosnička Brno, která je součástí
relaxačního centra INFINIT v hotelu ORION***, v Brně - Lesné, hledáme milé, pozitivní a
komunikativní kolegy či kolegyně na pozici :

Asistent/ka plavecké školy Žabička
Práce s dětmi, která baví?
Jsme mladá česká firma provozující síť plaveckých škol v Praze a Brně. Naše pobočky svým zákazníkům
poskytují širokou paletu profesionálních služeb v oblasti plavání, aktivit pro rodiny s dětmi, ale i wellness.
Naše plavecká škola Rosnička v Brně na Lesné působí již 8 rokem a specializuje se na výuku plavání dětí
od miminek po školáky. Svým klientům nabízíme vždy vstřícný a profesionální přístup s ohledem na
individualitu každého plaváčka a unikátní prostředí, které splňuje nejnáročnější požadavky pro plavání
miminek a dětí s rodiči.
Hledáme tak někoho usměvavého a přátelského do našeho týmu instruktorů, kdo má rád děti, dokáže
poradit a svým pozitivním přístupem přispět k tomu, aby se u nás klient cítil dobře.

Náplň práce:
*
*
*
*
*

Komunikace s rodiči – elektronicky, telefonicky, osobně
Péče o stávající i nové zákazníky plaveckého klubu
Spolupráce na propagaci – roznos letáků, veletrhy, komunikace s dětskými centry, atd.
Asistence kurzů předškolních dětí na bazénu
Účast na školeních a poradách

Požadujeme:
*
*
*
*
*
*
*

Příjemné a přátelské vystupování
Samostatnost, zodpovědnost, chuť učit se novým věcem
Dobré komunikační schopnosti
Schopnost asertivního jednání
Časovou flexibilitu, loajálnost
Vřelý vztah k dětem i rodičům
Chuť k týmové práci

Nabízíme:
*
*
*
*
*
*
*
*

Dlouhodobou spolupráci ve velmi příjemném a čistém prostředí relaxačního centra
Zajímavou a pestrou práci s dětmi
Zázemí stabilní společnosti a příjemný kolektiv
Spolupráci na částečný úvazek formou IČ, DPP či DPČ
Zajímavý systém benefitů v našich wellness centrech
Možnost osobního i profesního růstu
Nástup dle dohody (možný ihned)
Místo výkonu práce Brno-Lesná

V případě, že vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní životopis spolu s průvodním
dopisem na níže uvedenou e-mailovou adresu. Více se o nás dozvíte na www.plavani-rosnicka.cz.
Těšíme se na Vaše odpovědi a případnou spolupráci.

Zuzana Hanáčková
Provozní manažerka
Majdalenky 10, Brno - Lesná
Mobil: +420 734 692 474
E-mail: zuzana@plavani-rosnicka.cz
Web: www.plavani-rosnicka.cz

