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Nabídka brigády pro studenty (nederlandistiky)
léto 2016
Jiřičná, Petrovice u Sušice
Obsluha terasy
Kdo jsme?

http://www.outline-travel.com/

Cestovní kancelář Outline Travel je belgická firma, sídlící v Gentu, s pobočkou a ubytovacím zázemím v České
republice. Jedná se o cestovní kancelář, která nabízí lidem z Belgie/Nizozemska kompletní zajištění
různorodých pobytů v ČR (zájezdy po UNESCO památkách, do Prahy a jiných českých měst, kulturní
programy, výlety pro mladé i seniory, aktivní dovolenou, individuální cesty, pronájem chalup) a také poskytuje
poradenství a informace týkající se ČR.
Outline Travel se také specializuje na outdoorové aktivity a pobyty v přírodě pro školy či skupiny mladých lidí.
Jejich základnou je obec Jiřičná u Sušice na Šumavě, kde má tato firma svůj penzion, pozemky, lanové centrum
a nabízí různorodé aktivity (sjezd řeky, paintball, jízda na koni, soutěže, kurz přežití), školní výlety a
teambuildingy.

Pozice:
Na léto 2016 (červenec, srpen) hledáme brigádníka na obsluhu terasy/ restaurace, která se nachází v pensionu
Jiřičná, v obci Jiřičná u Sušice. Jedná se především o roznos nápojů a malého občerstvení pro belgické klienty,
kteří zde tráví aktivní/ rodinnou dovolenou.
Pracovní doba je předběžně určena na 6 dní v týdnu od 11:00 – 17:00, vše však záleží na domluvě a aktuální
situaci na místě. Finanční odměna se bude pohybovat okolo 10.000 Kč za měsíc.
Brigádník/ brigádnice bude placen od hodiny a bude pracovat na dohodu o provedení práce (max. 300h/rok a
max. 10.000 Kč/měsíc).
Požadavky:
Znalost alespoň dvou jazyků – český jazyk, anglický jazyk, holandský jazyk
Řidičský průkaz skupiny B
Základní zkušenosti s obsluhou hostů
Přátelská povaha, milé vystupování, kladný vztah ke sportu
Flexibilita, zodpovědnost
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Co nabízíme:
Motivující finanční ohodnocení
Zajištění ubytování
Zajištění stravy
Mezinárodní prostředí, procvičení si cizích jazyků
Prázdninový pobyt v krásné přírodě šumavských lesů
Uznání stáže/ potvrzení o práci

V případě zájmu :
Od 1. dubna 2016 posílejte své CV a krátký motivační dopis v holandském jazyce na e-mailovou adresu
assistant@outline-travel.com, v kopii na e-mailovou adresu info@outline-travel.com
Srdečně se těšíme na vaše reakce.
Mějte se krásně a všem přeji hodně úspěchů při studiu.
Barbora Petrů
Outline Travel
http://www.outline-travel.com/
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