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Emilia
Personal data::
E-mail:

Get instant access

Full Address:

Get instant access

Phone:

Get instant access

Date of Birth:

1986-01-09

Sex:

Women

Nationality:

Polish

Education:
2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika , Toruń, pedagogika
Work experience:
Marital status:

Single
Height (cm):
170 cm
Weight (kg):
56 kg
Training completed:
Touristik-Animateur/in™
Languages skills:
English - Level Basic
German - Level Basic
Polish - Level Mother's
Preferred job:
Animator, Reception desk, Hostess
Availability:
Full
What countries do you want to work in?
Poland, Greece, Bulgaria, Italy
Work as:
Doesn't matter
Dance skills:
Aerobic
Sport skills:
Volleyball
Additional (in English):

Chcę podjąć pracę, która da mi satysfakcję, możliwość rozwoju i ciągły kontakt z ludźmi. Myślę, że bycie animatorem to
coś więcej niż praca, to zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie ludzi, satysfakcja z zadowolenia na twarzach innych
i dzielenie się radością. Poza animacją cały czas zgłębiam wiedzę z zakresu pedagogiki zabawy, terapii śmiechem,
psychologii eventów, teambuildingu. Marzę o tym, by moja praca była dla mnie przyjemnością i bym mogła rozwijać swoje
umiejętności w kolejnych dziedzinach.

What do you expect from your employer?
Uczciwość, wsparcie, podstawowe szkolenia, dobry kontakt.
Can you describe yourself (personality)?
wysoka kultura osobista, uczciwość, pewność siebie, optymizm, pogoda ducha, kreatywność, pracowitość,
Why should we choose you?
„Obudź się rano z pełną determinacją do działania. Wieczorem połóż się spać z satysfakcją”. Motto, które mi towarzyszy na
co dzień sprawia, że nieustannie poszukuję inspiracji. Chętnie sprostam wysokim wymaganiom postawionym przede mną.
Posiadam już niewielkie doświadczenie w pracy animatora, organizacji i prowadzenia eventów czy pracy z mikrofonem –
jakże nieodzownym narzędziem animatora ale liczę na następne wyzwania dlatego moim priorytetem jest ciągły rozwój.
Moimi atutami są:
- optymizm! a Animator musi być przede wszystkim osobą uśmiechniętą z ogromną pogodą ducha i nieograniczonym
optymizmem
- swoje obowiązki wykonuję z dużą dokładnością, sumiennością i zaangażowaniem ! a Animator musi wykonywać swoją
pracę z entuzjazmem i pasją, goście hotelowi nie powinni widzieć na jego twarzy zmęczenia czy zniechęcenia. Musi więc
być osobą cierpliwą i spokojną.
- łatwo adaptuje się do nowych warunków i szybko się uczę. Praca na stanowiskach związanych z obsługą klienta pozwoliła
mi zdobyć doświadczenie w kontaktach interpersonalnych. Praca z grupami dorosłych i dzieci nie jest mi obca i nie
sprawia problemów ! a cechą charakteru Animatora jest oczywiście umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.
- zdolności teatralne( Tak myślę ) ! a praca animacyjna ma w sobie wiele elementów aktorstwa
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