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Aleksandra
Osobné údaje::
E-mail:

Kúpiť okamžitý prístup k databáze

Adresa:

Kúpiť okamžitý prístup k databáze

Telefón:

Kúpiť okamžitý prístup k databáze

Dátum narodenia:

1997-01-03

Pohlavie:

Ženy

Národnosť:

Poľská

Vzdelanie:
2016 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Stalowa Wola,
humanistyczny
Pracovné skúsenosti:

2013 - Stále
2014 - 2015
2015 - Stále
2012 - 2012
2013 - Stále

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Uśmiech", Stalowa Wola, wolontariusz/pomoc wychowawcy
Program „Słoneczne wakacje”, Stalowa Wola, wolontariusz / pomoc wychowawcy
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Uśmiech", Stalowa Wola, wychowawca/zastępca wychowawcy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stalowa Wola, wolontariusz
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Stalowa Wola, wolontariusz

Rodinný stav:
Slobodná/ý
Výška (cm):
165 cm
Váha (kg):
60 kg
Absolvovaný STAGEMAN tréning:
Animátor voľného času™
Cuzdie jazyky:
Anglicky - Úroveň Dobrý
Poľský - Úroveň Domáce
Preferovaná pracovná pozícia:
Animator, Team Leader, Čašník, Recepcia, Chyžná, Hosteska
Dostupnosť :
2016-06-01 - 2016-09-01
V ktorých krajinách by ste chceli pracovať?
Poľsko, Egypt, Tunis, Španielsko, Grécko, Oman, Bulharsko, Taliansko, Litva
Pracovať ako:
Zamestnanec
Tanečné schopnosti:
Aerobic, Zumba
Športové schopnosti:
Volejbal, Futbal
Ďalšie (v anglickom jazyku):

Hi! I'm Alex! Whole 164cm of buzzing energy. I am open and very sociable young lady. I love literature, theatre, drawing,
dancing, talking and working with other people. I really enjoy having contact with people, so I think working as an
Entertainer would be perfect for me :) I have completed the course of Entertaining in tourism. The course consisted of
theoretical and practical issues including the following subjects:
-General Theory of Animation
-Daily Animation Activities
-Evening Animation Activities
-Children Animation
-Mini Disco Dances
-Club Dances
-Working as an Entertaining
-Microphone Skills
-Animation Wellness Activities.

Čo očakávate od svojho zamestnávateľa?
Oczekuję przede wszystkim szacunku, przyjemnej atmosfery, uśmiechu i miłej współpracy :)
Popíšte sám seba, svoju osobnosť
otwarta, kreatywna, komunikatywna, pewna siebie, odważna, ambitna, energiczna, pomocna, pomysłowa, szczera,
charyzmatyczna, uczciwa, uprzejma, dobrze wychowana, cierpliwa, optymistyczna, życzliwa, wytrwała, rozsądna, dojrzała,
sprytna
Prečo máme vybrať práve Vás?
Jestem bardzo kreatywną, charyzmatyczną osobą, przede wszystkim otwartą na innych ludzi i uwielbiającą nawiązywać z
nimi kontakt. Nie ma dla mnie żadnego kłopotu w porozumiewaniu się z nowymi, nieznanymi mi osobami, wręcz
przeciwnie, sprawia mi to ogromną przyjemność. Cieszy mnie, kiedy mogę spędzać produktywnie wolny czas, a co
ważniejsze dla mnie, sprawiać, aby inni ludzie spędzali prodktywnie swój czas ze mną :) Drzemią we mnie niezliczone
pokłady pozytywnej energii, którą mam nadzieję uda mi się zarazić innych!
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