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ANIMÁTORI V ZAHRANIČÍ
Program Animátori v zahraničí je vhodný pre všetkých, ktorí majú komunikatívnu znalosť cudzieho jazyka, sú pozitívni a
kreatívni a sú tak trochu exhibicionisti :-) Pozície sú rôzne – animátor/ka v mini-clube, športový inštruktor/ka, voľnočasový
animátor/ka a všetci sa zúčasťňujú večerného animačného programu, kde sú rôzne súťaže, tanečné zostavy, atď.
ŠPANIELSKO

CYPRUS

GRÉCKO

Dĺžka pobytu

4 mesiace +

6 mesiacov +

3 mesiace +

Znalosť jazyka

Stredne pokročilá AJ + NJ / ŠJ Stredne pokročilá AJ

Stredne pokročilá AJ

Vek

18-30 rokov

18-30 rokov

18-30 rokov

Nástupy

Celoročne

Marec / Apríl - Október

Apríl / Máj – September / Október

Odmena

Od 705 EUR, zvyšuje sa
každých 3-5 mesiacov

500-550 EUR bez skúseností,
500-550 EUR bez skúseností,
550 – 600 EUR so skúsenosťami 550 – 600 EUR so skúsenosťami
+ preplatenie letenky na konci
pobytu 150-200 EUR

Doba výkonu praxe

40 hodín týždenne

48 hodín týždenne

48 hodín týždenne

Voľno

1 deň v týždni

1 deň v týždni

1 deň v týždni

Strava a ubytovanie

Zadarmo

Zadarmo

Zadarmo

Predchádzajúce skúsenosti ÁNO – záujemca môže rovno
nastúpiť

ÁNO – záujemca je zaučovaný ÁNO – záujemca je zaučovaný
1 týždeň, ktorý nemá preplatený 1 týždeň, ktorý nemá preplatený

NIE – záujemca musí najskôr
absolvovať on-line kurz
animátorstva v cene 180 EUR
(dá sa uhradiť z 1. odmeny)

NIE – záujemca je zaučovaný
NIE – záujemca je zaučovaný
2 týždne, ktoré nemá preplatené 2 týždne, ktoré nemá preplatené

Sociálne
a zdravotné poistenie

Hradené

Hradené len sociálne poistenie

Záleží od hotela

Umiestnenie dvojíc

Nie

Nie

Po overení

Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku Luciu na bezplatnej linke COOLAGENT zadarmo
z celej SR: 0800-1-AGENT (tj. 0800-1-24368) alebo emailom na kosice@coolagent.sk
COOLAGENT, Murgašova 3, 040 01, Košice +421 908 124 368
Bezplatná linka 0800-1- AGENT (t.j. 0800-1-24368)

