
 

 

GÖRÖGORSZÁG HOTELANIMÁCIÓ 2017 
Tájékoztató 

 
Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat: 

facebook.com/delreyinternational 
  

Ha szereted a kihívásokat, szereted a nyüzsgést és a gyerekeket, és nem okoz gondot, ha angolul, vagy 
németül kell kommunikálnod, játszanod, gyere és csatlakozz animátorként a del REY International 
csapatához! :) 
 
A szállodai animáció fő célja, hogy a vendégeket arra lelkesítse, 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. A részvétellel pedig millió dolgot nyerhetsz! 
 
Kezd a tájékozódást a Görögországgal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések oldalon. 
    

Hol vannak a munkahelyek? 
Partner szállodáink 3-5 csillagos besorolással rendelkeznek, melyek mindegyike a turisták közkedvelt 
nyaralóhelyein található, legyen az nagyváros vagy csendes partszakasz. Választható desztinációk: 
Chalkidiki, Korfu, Kréta, Kos, Rodosz. 
 

Élmények, melyek kint várnak: 
Ez a lehetőség nem is igazán a munkáról szól, hanem arról a rengeteg kalandról amit kint élhetsz át. Egy 
hotelben dolgozol majd hozzád hasonló fiatalokkal, ahol a napi műszak után irány a tengerpart, bulik, 
látnivalók és minden, ami miatt más nyaralni jön ide. Ha kíváncsi vagy a kint dolgozó jelentkezőink több száz 
sztorijára, csak olvasgass az élménybeszámolók között. A szabadnapokat mindenki azzal tölti, amivel 
szeretné – pár helyen igénybe lehet venni a szálloda szolgáltatásait (medence, SPA, stb), de legtöbbször 
sokkalta jobb kikapcsolódási lehetőségeket rejtenek a külső helyszínek. 
  

Munkaszerződés hossza 
Görögországban a szezon rendszerint április 20-tól október végéig tart. A szerződéseket általában egész 
szezonra írjuk. Lehetőség nyílik arra is, hogy a résztvevő csak a csúcsszezonban (június és szeptember 
között) vállaljon munkát – így igazodva a nyáriszünethez. A szerződés első hete fizetetlen tréningidőszak.  
  
Betölthető pozíciók 

 
Chief animátor 

▪ kitalálja és leszervezi a hotelprogramokat a csapata segítségével 
▪ a programszervezésért a hotel vezetősége felé felelős 
▪ feladatokat ad a többi animátornak 
▪ ellenőrzi a folyamatban lévő programokat és szükség szerint újabb utasításokkal látja el a 

csapat tagjait, felügyel 
▪ moderálja a programokat (több nyelven) 
▪ előzetes szakmai tapasztalat animátorként elengedhetetlen 

 
 

https://www.facebook.com/delreyinternational
https://www.facebook.com/delreyinternational
http://www.delreyinternational.com/blog/2016/02/11/miert-probald-ki-magad-legalabb-egyszer-kulfoldon
http://www.delreyinternational.com/tudastar/orszagok/gorogorszag
http://www.delreyinternational.com/blog/szabadido
http://www.delreyinternational.com/blog/latnivalo
http://www.delreyinternational.com/elmenybeszamolok
http://www.delreyinternational.com/tudastar/munkavallalas/szabadido


 

 

Gyerekanimátor 

▪ gyerekeknek szervez programot a Miniclubban, a parton, a medencénél, stb. 
▪ felelős a gyerekek esti programjaiért (Minidisco, karnevál, gyerek show műsorok) 
▪ együttműködik a többi animátorral a programszervezésben a chief animátor felügyelete alatt 
▪ részt vesz az esti showműsorokban 

 
Sport/fitness animátor 

▪ sportprogramokat és különböző játékos versenyeket szervez (standröplabda, foci, tenisz, 
▪ asztalitenisz, vízilabda, darts, aerobic, vízitorna, nyújtás, taeboo stb.) függően a képességeitől 

és a hotel lehetőségeitől 
▪ részt vesz az esti showműsorokban 

 
Táncos animátor 

▪ táncosként vesz részt az esti showműsorokban 
▪ néhány napközbeni tevékenységben is aktívan részt vesz 

 
DJ/Lemezlovas  

▪ gondoskodik a show műsorok és napközbeni programok zenei aláfestéséről 

  
Fizetés nagysága + egyéb juttatások 
A fizetés függ a jelentkező képzettségétől, referenciáitól, tapasztalatától és beosztásától. A napi 
munkaórák száma 8, heti 1 szabadnap mindenkinek garantált. A garantált minimum havi nettó fizetések 
(interjú alapján ettől felfelé lehetnek eltérések): 
 

▪ szakmai gyakorlatosaknak: 400 EUR 
▪ Erasmus+ támogatást igénylőknek: 400 EUR 
▪ nyári szünet ideje alatt munkát vállalóknak: 400 EUR 
▪ egész szezonra jelentkezőknek: 500-550 EUR 
▪ több nyelvet beszélőknek & gyakorlattal rendelkezőknek: 600 EUR 
▪ tapasztalt team leader jelentkezőknek 700-1200 EUR 

 
++++ Utazási költségtérítés a szerződés végén egyszeri 150 EUR. 

 
Szállás, étkezés és biztosítás 
Minden esetben ingyenes! Általában napi 2-3 étkezést ad a szálloda étterme vagy a dolgozói étkezde. A 
szállás 2-4 fős, és a részleteket minden elhelyezett jelentkező megkapja. Európai Biztosítási Kártya kiváltása 
nem kötelező (de erősen ajánlott), a dolgozók a görög társadalombiztosítási rendszerbe be lesznek 
regisztrálva. 

  
Hogyan fogok kiutazni a hotelhez?  
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk. Repjegyárak 
ellenőrzésére a http://www.skyscanner.hu oldalt ajánljuk. Az animátorcég munkatársai vagy felvesznek a 
repülőtéren vagy vonat-/buszállomáson, vagy pontos instrukciókkal látnak el, hogy hogyan jutsz el a leendő 
munkahelyedig. A szerződés végén az utazásodat megtérítik, egyszeri 150 EUR juttatással. 
 

Költségek: 
A közvetítés térítésmentes, így nem kell programdíjjal kalkulálnod ennél a programnál.  
A sikeres felvételt nyert jelentkezőknek van egyszeri 5.000 Ft-os regisztrációs dj, mivel ugyanabba a 
nyilvántartási rendszerbe kell beregisztrálnunk mindenkit, mintha a Work Experience vagy Internship 
programokon venne részt. 
Ezen felül csak a repjegyre kell költened. 
 

http://www.skyscanner.hu/


 

 

Jelentkezés feltételei: 
Jelentkezhetsz egyedül, de arra is lehetőséget nyújtunk, hogy egy helyre kerülj egy barátoddal/barátnőddel. 
Két főnél nagyobb csoportok együttes elhelyezését meg tudjuk próbálni, de ekkor nagyban csökkennek a 
lehetőségeitek, így elengedhetetlen a rugalmasság a részetekről. Érdemes átfutnod a általános 
elvárásokkal kapcsolatos leírást. Lássuk a fő feltételeket: 
 

▪ 18-40 év közötti életkor 
▪ Magabiztos angol vagy német nyelvtudás – második idegen nyelv ismerete előny 
▪ EU-s állampolgárság 
▪ Előzetes szakmai tapasztalat: nem szükséges 
▪ Hallgatói státusz: nem szükséges 
▪ Kapcsolódó tanulmányok: nem szükséges 
▪ Legalább 10-12 hetes időszak vállalása 

  
Részvételhez szükséges dokumentumok:  

önéletrajz angolul (ajánlott sablon) INFO  regisztrációhoz szükséges 

egész alakos elegáns fotó INFO  regisztrációhoz szükséges 

önéletrajz egyéb idegen nyelven INFO küldd az info@dri.hu -ra 
 

Jelentkezés menete: 

1. A jelentkezéshez készítsd elő a fent felsorolt iratokat és kezdd el a regisztrációt az oldal alján 
található link segítségével.  A regisztráció során adhatod meg az alapadatokat, valamint a 
preferenciákat is (dátumok amiket vállalni tudsz, pozíciók, preferált helyszínek és minden egyéb 
igény, amit figyelembe kell vennünk az elhelyezésedkor).  

2. A beküldött anyagokat a kollégák átnézik és tökéletesítik, hogy a lehető legjobb esélyekkel 
indulhass el a jelentkezés során. Ha esetleg nem reálisak a regisztrációkor megadott elvárásaid (túl 
rövidek a dátumaid, vagy nem megfelelő a nyelvtudásod, stb) akkor jelezni fogjuk neked, hogy 
változtatni kellene, vagy letenni a részvételről. 

3. Ekkor pályázati anyagod bekerül az aktív adatbázisba, ahol a hotelek és partnerek keresik a nekik 
megfelelő jelentkezőket, illetve ami alapján mi automatikusan indítjuk az anyagod minden olyan 
szabad pozícióra, ami megfelel az általad megadott preferenciáknak. Lényeg a lényeg, hamarosan 
munkaajánlattal jelentkezünk feléd, ami alapján dönthetsz a pozíció elfogadásáról. Esetenként 
Budapesti Casting Day-t is szervezünk, ahol személesen tudsz interjúzni a hotelanimátor cégekkel. 

4. Az elfogadást követően elektronikusan érkeznek a szerződések - amikkel biztosíthatod a helyet 
magadnak; pontos instrukciók a tennivalókról. A papírmunka lefutása után nincs más tennivaló, 
mint elkezdeni a kiutazásod megszervezését (melyben segítünk, ha igényled) bepakolni, és 
nekivágni életed eddigi legnagyobb kalandjának! 

Persze eztán is kapcsolatban maradunk, hiszen a programkoordinátorod a kintléted alatt is biztosítja a 
számodra a magyar nyelvű asszisztenciát és segítséget. 

Görögországi Hotelanimáció programkoordinátora: 

Lantos Lili  
lili@dri.hu +36.20.365.0530  

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE:  http://portal.delreyinternational.com 
 

http://www.delreyinternational.com/tudastar/parban-jelentkezes
http://www.delreyinternational.com/tudastar/altalanos-kerdesek/elvarasok
http://www.delreyinternational.com/tudastar/altalanos-kerdesek/elvarasok
http://www.delreyinternational.com/oneletrajzok
http://www.delreyinternational.com/tudastar/ugyfelportal/oneletrajz
http://www.delreyinternational.com/tudastar/ugyfelportal/fotok
mailto:info@dri.hu
mailto:lili@dri.hu
http://portal.delreyinternational.com/

