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Anna
Personal data::
E-mail:
Full Address:
Phone:
Date of Birth:
Sex:
Nationality:
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Get instant access
1991-06-14
Women
Polish

Education:
2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, pedagog, doradca zawodowy i
personalny
2016 Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES, Warszawa, Instruktor fitness
Work expierience:

2015 - 2015

TUI Poland, Belek/Turkey, Animation

Marital status:
Single
Height (cm):
168 cm
Weight (kg):
60 kg
Training completed:
Languages skills:
English - Level Good
German - Level Basic
Preferred job:
Animator, Fitness Instructor, Housekeeping, Hostess
Availability:
Full
What countries do you want to work in?
Poland, Spain, Turkey, Greece, Oman, Italy, Lithuania
Work as:
Full-paid job
Dance skills:
Aerobic, Zumba
Sport skills:
Others
Additional (in English):
What do you expect from your employer?
Wyżywienie, zakwaterowanie, godne zarobki, praca w miłej atmosferze, zrozumienie, szacunek, kreatywność,
zaangażowanie, odpowiedzialność.
Can you describe yourself (personality)?

Jestem osobą aktywną, z wieloma pomysłami, pełna optymizmu. Unikam nudy i rutyny. Lubię zarażać swoją energią innych.
Poza tym jestem odpowiedzialna i sumienna. Cechuje mnie cierpliwość, dzięki pracy z dziećmi. Lubię pracować w grupie,
jak i indywidualnie. Szybko potrafię dostosować się do panujących warunków i ludzi. Nie poddaję się i walczę do samego
końca. Wyznaczam cele i do nich dążę wytrwale.

Why should we choose you?
Uważam, że jestem najbardziej odpowiednią osobą na to stanowisko, ponieważ znam charakter pracy animatora, zarówno
hotelowego, jak i pracującego w Mini Clubie. Nie boję się wyzwań, a wręcz z chęcią się ich podejmuję. Lubię poznawać
nowe miejsca, nowych ludzi. Lubię ciepło i dobrą zabawę, z dala od rutyny i nudy. Przy tym jestem osobą odpowiedzialną i
zaradną, zawsze wykonującą swoje zadania do końca i jak najlepiej potrafię. Praca animatora to wymagająca praca. Osoba
musi być zawsze uśmiechnięta i energiczna, ma zarażać swoim entuzjazmem innych. Uważam, że taka właśnie jestem i nie
pozwolę, aby wdarła się nuda i rutyna u osób, które chcą się od niej uwolnić podczas swych wakacji. To mają być
niezapomniane chwile dla wszystkich!
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