
Inštruktor lyžovania / snowbordingu v Jasnej 

Informácie o pracovnom mieste 

 Miesto práce: stredisko JASNÁ a stredisko Chopok juh 
 Ponúkaný plat (brutto): dohodou 
 Termín nástupu: december 2016 
 Druh pracovného pomeru: na Dohodu 

Náplň práce : 
- výučba lyžovania v lyžiarskej škole, 
- výučba snowbordingu v lyžiarskej škole, 
- príjemné a ochotné vystupovanie voči zákazníkom,  
- úprava areálu lyžiarskej školy a škôlky, 
- pomocné práce týkajúce sa lyžiarskej školy. 

Iné výhody : 
Práca v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier v najväčšom lyžiarskom stredisku na 
Slovensku - v JASNEJ a v stredisku CHOPOK JUH v mladom dynamickom kolektíve. 
Poskytujeme zamestnanecké ubytovanie, pracovné oblečenie, možnosť stravovania a 
lyžovania a rozsiahly soc. program. 
Práca na dobu určitú - na zimnú sezónu. 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie : 
študent strednej školy 
stredoškolské bez maturity 
študent vysokej školy 

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne, ruský jazyk, poľský jazyk - mierne pokročilý 
Osobnostné predpoklady a zručnosti : 

 
- platná licencia - kurz učiteľa lyžovania/snowbording; výhodou duálny kurz aj 
lyžovania aj snowbordingu a prax, 
- podmienkou : aktívna znalosť anglického jazyka, výhodou znalosť poľského a 
ruského jazyka, 
- vyžaduje sa absolútna zodpovednosť pri práci s klientom, 
- príjemné vystupovanie a priateľské správanie k zákazníkom, 
- komunikácia na dobrej úrovni a pozitívny prístup k práci, 
- dobrý zdravotný stav, 
- medzi Vaše záľuby by mali patriť hory, lyžovanie, turistika, 
- profesionalita, schopnosť prispôsobiť sa, slušnosť, 
- vedieť pracovať v tíme, 
- odolnosť voči stresu. 

Doplňujúce informácie : 
Ak ešte nemáš  kurz učiteľa lyžovania/snb, využi možnosť a zúčastni sa ho v Jasnej v termíne od 
2.- 11. decembra 2016  
 
Akreditovaný Kurz učiteľa lyžovania a snowbordingu I. stupňa  
2.-11.december 2016 v Jasnej – cena 299,-€ (v cene kurzu ubytovanie 63,-€ a skipass 81,-€)  
viac info: 0911-036 460, info@snowline.sk 
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Informácie o výberovom konaní : 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila posielajte nám Vaše štruktúrované životopisy 
spolu so žiadosťou na našu  emailovú adresu. 
V prípade veľkého počtu žiadostí nebude možné odpovedať všetkým uchádzačom. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov za účelom osobného pohovoru. 
Za pochopenie ďakujeme. 

Kontakt 

Magdaléna Kudelová 
Tel.: +421 905 974 947  
E-mail: kudelova@tmr.sk 
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