POKLADNÍ HORSKÉHO AREÁLU

Na úpatí masivu Kralického Sněžníku, v údolí i na kopcích se rozprostírá areál Kraličák.
Vznikl spojením lyžařských středisek ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou.
Rozšiřujeme náš zimní pracovní tým a hledáme pokladní/pokladního.
Od kdy do kdy:
Zimu budeme zahajovat pravděpodobně 27.12.2020 a konec zimní sezóny bude
31.3.2021.

Co vás čeká:
• komunikace se zákazníky
• práce s pokladním systémem
• práce s hotovostí
• evidence skipasů

Co čekáme my od vás:
• pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost

Co nabízíme:
•
•
•
•
•

práci v krásném horském prostředí
pracovní týden 40 h, včetně víkendů
HPP/DPP
125 Kč/h
možnost ubytování v areálu

Své životopisy nebo dotazy posílejte na krizkova@mujkralicak.cz

www.mujkralicak.cz

ASISTENT PRODEJE SKIPASŮ

Na úpatí masivu Kralického Sněžníku, v údolí i na kopcích se rozprostírá areál Kraličák.
Vznikl spojením lyžařských středisek ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou.
Rozšiřujeme náš zimní pracovní tým a hledáme asistenta prodeje skipasů.
Od kdy do kdy:
Zimu budeme zahajovat pravděpodobně 27.12.2020 a konec zimní sezóny bude
31.3.2021.

Co vás čeká:
• komunikace se zákazníky
• práce se samoobslužnými prodejními automaty
• 6 hodinová pracovní doba

Co čekáme my od vás:
• komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost

Co nabízíme:
•
•
•
•
•
•

práci v krásném horském prostředí
pracovní týden 30 h, včetně víkendů
DPP
115 Kč/h
možnost ubytování v areálu
využití zaměstanenckého skipasu v rámci areálu

Své životopisy nebo dotazy posílejte na krizkova@mujkralicak.cz

www.mujkralicak.cz

ORGANIZÁTOR PARKOVIŠŤ

Na úpatí masivu Kralického Sněžníku, v údolí i na kopcích se rozprostírá areál Kraličák.
Vznikl spojením lyžařských středisek ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou.
Rozšiřujeme náš zimní pracovní tým a hledáme člověka, který bude mít na starosti
organizaci parkovišť a další pomocné práce.
Od kdy do kdy:
Zimu budeme zahajovat pravděpodobně 27.12.2020 a konec zimní sezóny bude
31.3.2021.

Co vás čeká:
• komunikace se zákazníky
• organizace parkovišť
• 6 hodinová pracovní doba

Co čekáme my od vás:
• komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost, organizační schopnost

Co nabízíme:
•
•
•
•
•
•

práci v krásném horském prostředí
pracovní týden 30 h, včetně víkendů
DPP
115 Kč/h
možnost ubytování v areálu
využití zaměstanenckého skipasu v rámci areálu

Své životopisy nebo dotazy posílejte na krizkova@mujkralicak.cz

www.mujkralicak.cz

