CYPRUS - HOTELANIMATION PROGRAM 2017
A szállodai animáció fő célja, hogy az animátoroka vendégeket arra lelkesítsék, hogy aktív pihenéssel töltsék nyaralásukat.
Részükre az animátorok programokat találnak ki, szerveznek meg és vezetnek le. Ezek a programok általában játékos
sportesemények, vicces vetélkedők a nap folyamán és szórakoztató showműsorok esténként. Az animátorok általában
csapatban dolgoznak, amelyben mindenkinek meg van a saját feladata, programjai, amit szervez és vezet. Egy ilyen
csapatban 2 főtől kezdve akár 15-20 fő is dolgozhat a szálloda igényei szerint.

Munkaidő
A heti munkaórák száma 48 szokott lenni, a napi munkaidő általában 8-9 óra, mely 3 részre oszlik a nap folyamán.
(10:00-12:30, 15:00-17:00 20:30-00:00) A beosztást a teamleaderek (csoportvezetők) készítik el. A szerződés szerint
mindenkinek heti 1 szabadnap jár. Minden munkavégzés, ami ezen felül történik, már túlórának számít, így pluszban kifizetik

Napi feladatok
Egy animator napi munkája abból áll, hogy reggel összegyűlik a csapat, és kitalálják közösen az aznapi programokat, játékos
vetélkedőket, az esti showműsort, gyereknek a mini discot, valamint a sport mérkőzéseket. Ilyenek például: ping-pong
bajnokság, focimeccs, röpi, viziladba, homokfoci mérkőzések megszervezése és levezénylése. Eközben fontos feladat az,
hogy lelkesítsék a vendégeket a programok részvételére, valamint az esti műsorok látogatására.
Kölyök club
A hotelek többségében van külön a gyerekeknek Kölyök club, ahol különböző programokat kell szervezni a
gyerkőcöknek. amíg a szülők élvezik az esti showműsorokat. Arcfestés, mini disco és sok-sok egyéb kreatív játékokat
és programokat kell a lurkóknak kitalálni!
Délutáni programok
A délutáni programok a fent már említett mini disco megszervezésével és lebonyolításával kezdődnek. Közben a
felnőtteknek Bingo estet kell szervezni, illetve kabaré showt vagy vetélkedőket. Ezeket a programokat a csapat
együtt találja kis és vezényeli le. Az esti showműsornál Dj-skedni is lehet, illetve mikrofonnal lelkesíteni a közönséget.
PR
Ez talán a legfontosabb része az animator munkának. Folyamatosan beszélgetni kell a vendégekkel, invitálni őket a
programokra, szórakoztatni őket az egész nap folyamán. Barátságosnak lenni velük és lelkesítőnek. Ezért a
munkához fontos a jó kommunikációs képesség, és a nyitottság. Az a lényeg, hogy mondjuk az estiu showműsorokra
és rendezvényekre minél több vendégeket el tudjanak csábítani az animátorok.

Hol lehet nyári munkát vállalni animátorként?
A munkáltatód maga az animátorcég lesz, aki a partnerei (vagyis a szállodák) igényei alapján formáz a dolgozóiból
animátorcsapatokat és ezeket a csoportokat helyezi ki egy-egy hotelhez.
Minden helyszínen meg van határozva, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak az animátorcsapatok: van ahol csak általános
programokat szerveznek napközben, van ahol esti showműsorokban lépnek fel, illetve több hotelnél külön animátorok
gondoskodnak a gyerekek napközbeni programjairól is. Mivel ezek az animátorcsapatok által nyújtott szolgáltatások igen
drágák a szállodák számára, így csak a 4-5 csillagos és luxushotelek jöhetnek szóba leendő munkahelyként. Helszínek:
Limassol. Paphos, Agia Napa, Kapparis, Protaras.

Hol lehet lakni?
A szállás és ellátás ingyenesen van biztosítva a hoteled által. Egy osztott szobás apartmantban laknak az animátorok,
általában egy szobában 2-3 ember. Komfortos, kényelmes szobák – fiúk és lányok egymástól külön vannak elhelyezve. A
szállás vagy a szálloda területén vagy maximum 15 perc gyaloglásra található. Mivel ellátás a szálálodán belül történik, ezért
az apartmanok többségében nincsen konyha, cask alapvető bútorok.

Szerződés hossza
A hotelek áprilisban/májusban nyitnak és október végéig várják a vendégeket, így ebben a hat hónapos időszakban lehet
munkát vállalni. Mivel jelentős idő, amíg valaki beletanul a napi feladatiba, így elsősorban olyanok jelentkezését várjuk,
akik az egész szezont tudják vállalni. Baráttal is lehet jelentkezni, de ezzel jelentősen csökkennek az esélyeitek - mivel az
egy csapatba kerülést nem tudjuk garantálni. Sajnos párokat az animátorcégek egyáltalán nem fogadnak.
Van lehetőség júniusi vagy későbbi kezdődátummal is dolgozni (ha tudsz október végéig maradni) ugyanis üresedés
mindig szokott lenni – de ebben az esetben számolnod kell arra, hogy várólistára kerülsz és a tervezett kezdés előtt max.
1-2 héttel kapsz majd szerződést.

Kit keresünk?
Olyan jelentkezőket várunk, akik jól beszélik az angol nyelvet (egyéb nyelv ismerete nagy előny), szeretnek csapatban
dolgozni, nyitott, kreatív személyiségek, és jó kommunjkációs készséggel valamintpozítív attitűddel rendelkeznek!

Hogyan történik a fizetés?
A fizetés minden hónapban 15-én történik. Pl.: a jelentkező dolgozik május 1. és május 31. között, akkor a fizetését
június 15-én kapja meg. Fontos az, hogy mindenki vigyen elég költőpénzt, mert az első két hét mindenhol fizetetlen,
mivel akkor történik a betanítás, vagyis a tréning időszaka. Természetesen ebben a 2 hétben a szállás és ellátás
ugyanúgy biztosítva van!

Juttatások







6 hónapos szerződés
Ingyenes szállás és ellátás (reggeli, ebéd, vacsora)
2 hetes animátor tréning (fizetetlen)
Teljes mértékű támogatás és állandó kapcsolat
Munkaruha
Fizetés: nettó €500/hó (~ 150.000 Ft/ hó) + €100/hó bónusz minden egyes ledolgozott hónapra számítva
abban az esetben, ha a jelentkező teljesíti a teljes szezont.

Költségek:
Szükséges indulótőkének minimum 60.000 Ft-ot szoktunk javasolni. A programmal összefüggő költségek nincsenek,
érdemes költőpénzt is vinni az első fizetésig és legyen egy olyan biztonsági tartalék is, hogy akármi történik kint veled
vagy itthon a családoddal, azonnal haza tudj jönni.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:






Önéletrajz angol vagy német nyelven – mosolygós fényképpel
Egész alakos, elegáns fotó
Hiánytalanul kitölött online regisztrációs lap
Referenciák angolul (ha rendelkezel vele)
Európai Biztosítási Kártya (EHIC) vagy privát biztosítás

Jelentkezés menete:
Ha úgy döntöttél, hogy szeretnél jelentkezni a programba, akkor arra kérünk, hogy készítsd elő a fent felsorolt iratokat
és kezdd el a regisztrációt az oldal alján található linken.
A beérkezett anyagokat kollégáink átnézik és leterheltségtől függően pár munkanapon belül visszajeleznek neked, hogy
felvételt nyertél-e a programba. A sikeres felvétel után, megkapod az adatbázishasználati díjról szóló számlát, részletes
információt kapsz a programról, egyben felteheted kérdéseidet is – ha van még bármi, amit szeretnél tisztázni a
programmal kapcsolatosan, akkor a folyamat ezen szakaszában tedd meg.
A beküldött anyagaidból mi pályázati anyagot formázunk és elhelyezzük azt az adatbázisunkban. Ebben az adatbázisban
keresgélnek közvetlenül is a hotelek – így bármikor érkezhet az értesítés tőlünk, hogy egy hotelunk szeretne munkát
ajánlani neked. Másrész minden egyes, hozzánk befutó munkaajánlatot is megkapsz majd e-mailben – és jelezheted
érdeklődésed egy-egy munkalehetőségnél.
Miután megtaláltuk a megfelelő hotelt, akkor már csak elektronikusan kell a megküldött iratokat intézned (aláírnod a
munkaszerződést, stb). Ekkor beszéljük meg a kiutazásod részleteit is. Ha az iskolád felé szakmai gyakorlatos igazolásokat
kell benyújtanod, vagy Erasmus pénzügyi ösztöndíjra pályázol, akkor ezek ügyintézését ilyenkor kezdjük meg. Ha
mindennel készen vagyunk, akkor nincs más dolgod, mint kiutazni és élvezni a nyarat! :)
Előre egyeztetett időpontban személyesen is találkozhatsz program koordinátorunkkal. Ha ennek nem érzed szükségét,
akkor sem maradsz le semmilyen fontos információról, ugyanis minden szükséges iratot és tájékoztatást meg tudunk
adni e-mailben és postán is. Kiutazásod után is kapcsolatban maradsz velünk, így bármi problémád lenne, a segítségedre
leszünk a kint töltött idő alatt is.

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE: http://portal.delreyinternational.com
Ha nem nyílik meg, akkor másold a linket a böngésződbe.

