Oferta częściowo płatnych
praktyk
INFORMACJE O PRACODAWCY
Nazwa firmy

Agroturystyka nad morzem

Adres

Duninowo 67a

Kod pocztowy

76-270

Miasto

Ustka

Państwo

Polska

Telefon
Fax

+48 603523905 ( komórka )
brak

E-mail

erybak@op.pl

Strona internetowa

agroturystykanadmorzem.com

Wielkość przedsiębiorstwa

mała rodzinna agroturystyka, max 5 pracowników

Rok założenia

1998

Krótki opis firmy

Jest to małe gospodarstwo agroturystyczne . Nasze agroturystyka położona jest w
północnej części Polski, w pobliżu Ustki (6 km do centrum miasta ) .Do morza mamy
ok. 5 km. Mamy 1 hektar ziemi , na której znajduje się 8 domków letniskowych.
Posiadamy wiele atrakcji dla wczasowiczów (kawiarnię, grilowędzarnia, balia- sauna,
ogniska, nauka koszenia trawy , basen ogrodowy, trampolina, plac zabaw, świetlica,
rowery, ) . Specjalizujemy się w przyjmowaniu rodzin z dziecmi,
W sezonie max obsługujemy ok. 50 gości ,którzy przebywają w naszych domkach i
korzystają z naszych atrakcji.

Inne

Sezon trwa u nas od lipca do sierpnia . W tym czasie mamy codziennie ok. 50gości s
W agroturystyce, wraz z moja rodziną, mieszkamy i pracujemy cały rok. Staramy się
uczynić agroturystykę miejscem bezpieczniejszym ,
piękniejszym , bardziej ekologicznym i przygotowujemy się do następnego dużego
sezonu . Możemy przyjąć 2 praktykantów (2 mężczyzn albo 2 kobiety) w każdym
miesiącu, na pobyt na miesiąc lub dwa miesiące ( od 01.07 do 31.08 ) .

OSOBA KONTAKTOWA
Imię i nazwisko

Robert Klusek

Stanowisko

Właściciel

Numer kontaktowy 1

0048 603523905

Numer kontaktowy 2
Adres e-mail

erybak@op.pl

INFORMACJE I LOKALIZACJA
Stanowisko / funkcja

Pomocnik w gospodarstwie agroturystycznym

Opis działania

Pomoc w agroturystyce

Czas trwania

1-2 miesięcy

Godziny pracy / liczba
godzin tygodniowo

Praca 7 godzin od pon do pt, sobota 5 godzin, dodatkowo możliwość
pracy w nadgodzinach 10zł/godzine

Miasto

Duninowo

Pomoc w znalezieniu
zakwaterowania

Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie w naszej agroturystyce z
dostępem do Internetu Wi-Fi oraz wyżywienie .

Wkład Finansowy

brak

Inne

Zapewniamy transport dworca PKP, PKS do naszego gospodarstwa i z
powrotem .

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
Kierunek studiów
Obsługa komputera
Inne

Agroturystyka - Rolnictwo,
Turystyka i Rekreacja , Biologia oraz inne – proszę pytać
Podstawowe umiejętności
Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, umiejętności
pracy w zespole, samodzielność , poczucie odpowiedzialności za
podejmowane zadania .

