
Firma FREJA TEAM wykonuje zlecenia outsourcingowe związane z obsługą klienta. 

Swoje zaangażowanie przekładamy na jakość pracy i doświadczenie. Mamy oddziały 

w 6 miastach Polski. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Animatora Sali Zabaw.  

Jeżeli jesteś studentem bądź osobą uczącą się i szukasz pracy, którą z łatwością 

pogodzisz z nauką i zdobędziesz doświadczenie zawodowe - zapoznaj się z Naszą 

ofertą!  

GDZIE: IKEA Bydgoszcz, ul. Skandynawska 1 

KIEDY: Praca od sierpnia. 

CZEGO OCZEKUJEMY? 

 Ukończonego kursu animatora lub wychowawcy kolonijnego lub zaliczonego 

pierwszego roku na kierunku pedagogicznym (oferujemy również pomoc w 

znalezieniu szkolenia) 

 Posiadania statusu ucznia/studenta (tylko osoby pełnoletnie) 

 Umiejętności opieki nad dziećmi w wieku 3-10 lat. 

 Umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania trudnymi sytuacjami. 

 Umiejętności współpracy w grupie 

 Cech takich jak: cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, odpowiedzialność, 

odporność na stres. 

TO MAMY DLA CIEBIE: 

 STAWKĘ : 19,70 brutto (dla studentów i osób uczących się netto na rękę) 

 PRACĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE 

 ELASTYCZNY GRAFIK USTALANY INDYWIDUALNIE 

 PYSZNE OBIADY, ŚNIADANIA I KOLACJE 

 DARMOWĄ KAWĘ, HERBATĘ I OWOCE 

 SZKOLENIE WSTĘPNE, STANOWISKOWE, BHP oraz cykliczne szkolenia 

Prosimy o wysyłanie cv wraz z wypisaniem dyspozycyjności (pon-pt + 

weekendy). 

Mile widziane również osoby studiujące pedagogikę lub posiadające doświadczenie 

w pracy z dziećmi jako opiekunowie kolonijni. 



Masz pytania? Napisz wiadomość! 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Aplikuj na adres mailowy: koordynator.frejateam.bdg@gmail.com 

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO. 

 


