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KARTA OFERTY PRACY 
Szanowny Pracodawco!  

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie na adres: biurokarier@pwsz.nysa.pl, 
a Biuro Karier PWSZ w Nysie będzie promowało Państwa ofertę. Dziękujemy.                                                                          

                                                                                                                                                                     N-01-22 
 

Biuro Karier PWSZ w Nysie 
Miejsce pracy (miejscowość): ……NYSA…………………………………………………………………………... 
 
Nazwa stanowiska pracy: ……OBSŁUGA KLIENTA W STUDIO KIDS……………………………………………. 
 
Okres zatrudnienia i rodzaj umowy (praca sezonowa, praca na czas określony, nieokreślony): 

………………………PRACA STAŁA – PEŁEN ETAT………………………………………………………………………………… 

 
Oferta (opis stanowiska pracy, wysokość wynagrodzenia, warunki zatrudnienia): 
 

• OBSŁUGA KLIENTA w STUDIO KIDS Nysa 
• Wynagrodzenie miesięczne: 3100-3500 zł brutto 
• Czekamy na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym: nysa@studio-kids.pl 

 
Jesteś kreatywna/kreatywny? Lubisz zabawę z dziećmi? Cechuje Cię uśmiech 

i pozytywne nastawienie? Szukamy właśnie kogoś takiego jak Ty! Interesuje nas STAŁA WSPÓŁPRACA. 

 
Zadania (zakres czynności wykonywanych przez pracownika): 

• obsługa klienta np. udzielanie informacji o ofercie indywidualnej, urodzinowej i warsztatach tematycznych 

oraz sprzedaż usług 

• obsługa systemu obsługi klienta i kasy fiskalnej 

• dbanie o bezpieczeństwo bawiących się dzieci i opiekę nad dziećmi 

• organizację czasu dzieci tj. animowanie zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, skręcanie balonów itp. 

• prowadzenie urodzin dla dzieci, warsztatów edukacyjnych, 

• udział w wydarzeniach typu Dzień Dziecka, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Halloween itp. 

• budowania pozytywnego wizerunku firmy 

• dbanie o czystość obiektu 

Wymagane kwalifikacje: 
• doświadczenia w pracy z dziećmi (np. opieka nad rodzeństwem lub innymi dziećmi); 

• pozytywnego nastawienia do pracy, kreatywności, komunikatywności, energii, zaangażowania, uśmiechu na co 

dzień i wysokiej kultury osobistej 

• umiejętności pracy w zespole i bardzo dobrej organizacji pracy 

• dyspozycyjności do pracy w godzinach 11-19 i weekendy (do indywidualnego ustalenia) 

• proklienckiego nastawienia do rodziców naszych gości 

• brak nałogów (osoby niepalące) 

• mile widziane zdolności manualne, plastyczne lub muzyczne 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - mile widziane 

 

Kontakt:     
 

e-mail: nysa@studio-kids.pl 
tel.: 792 061 777 
Aleksandra Janda 
Menedżerka STUDIO KIDS  

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/
mailto:karier@pans.nysa.pl

