
SZCZEGÓŁY PRACY NA STANOWISKU – KIEROWNIK 
PLACÓWKI WYPOCZYNKU 

 
Miejsca pracy: Zatrudniamy Kierowników Placówek Wypoczynku na naszych bazach 
kolonijnych: 
- nad morzem: Puck, Jastrzębia Góra, Łeba, Ustka, Poddąbie, Łazy, Rewal, 
Kołobrzeg, Łukęcin i inne. 
- w górach: Wisła, Szczyrk, Krościenko nad Dunajcem, Rabka Zdrój, Polanica Zdrój i 
inne. 
 
Termin i czas pracy: przedział czasowy od 29.06.2014r. do 31.08.2014r.                  
W tym czasie uzgadniamy termin pracy. Zatrudniamy na okresy min. 3-4 tygodniowe 
w podanym przedziale czasowym. Ewentualnie konkretne turnusy. 
 
Wymagania: wykształcenie wyższe (kierunki związane z przedsiębiorczością, 
pedagogiką, geografią, biologią, wychowaniem fizycznym i animacją k-o), czynny 
nauczyciel lub emeryt, dobrze jeśli są ukończone studia podyplomowe z zakresu 
kierowania placówką oświatową, uprawnienia kierownika placówki wypoczynku, 
wychowawcy kolonijnego. Książeczka zdrowia do celów sanitarnych, ubezpieczenie 
OC, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.  
Prosimy o przesłanie zeskanowanych dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i odbyte szkolenia. 
 
Doświadczenie: udokumentowana praca na stanowisku kierownika placówki 
wypoczynku na koloniach i obozach. 
 
Zakres czynności: Kierownik w zależności od bazy (jej wielkość) pełni rolę 
kierownika wypoczynku danego turnusu. Kierownik placówki wypoczynku: 
organizacja placówki, kierowanie placówką, opieka nad uczestnikami, odpowiada za 
bezpieczeństwo wychowanków, nadzór, zarządzanie i kierowanie podległą kadrą, 
realizacja programu pobytu, odpowiedzialność za przekazany sprzęt i materiały, 
prowadzenie właściwej dokumentacji (wymagane druki Organizatora).  
 
Wynagrodzenie:  

- I grupa – (spełnione wymagania, bez doświadczenia w pracy samodzielnej 
na stanowisku kierownika placówki) – stawka 1900 zł brutto/31 dni, 

- II grupa – (spełnione wymagania, 1-3 letnie doświadczenie w pracy 
samodzielnej na stanowisku kierownika placówki, min. 1 roczna współpraca z 
Naszym biurem) – stawka 2100 zł brutto/31 dni lub w zależności od oceny 
spełnienia wymagań w widełkach 1900 – 2100 zł brutto/31 dni,  

- III grupa – placówki wypoczynku powyżej 100 osób (spełnione wymagania, 
powyżej 3 letnie doświadczenie w pracy samodzielnej na stanowisku 
kierownika placówki, min. 2 letnia współpraca z Naszym biurem) – stawka 
2400 zł brutto/31 dni lub w zależności od oceny spełnienia wymagań w 
widełkach 2100 – 2400 zł brutto/31 dni. 

 

Warunki ogólne: 
1. Zwracamy koszty dojazdu i powrotu na placówkę (pociąg 2 klasa), samochód – 

koszt paliwa. Na bazie używanie samochodu zgodnie ze stawką kilometrową 
Poltur-u, telefon zwrot kosztów – biling lub telefon firmowy. 

2. Z osobami zostaje podpisana umowa o dzieło (stanowisko ma jeszcze bardziej 
szczegółowe zakresy obowiązków, załączniki i informacje). Po podpisaniu 
umowy obowiązkowy udział w szkoleniu kadry kierowniczej BP Poltur w 
terminie 16-18.05.2014r. Szkolenie jest bezpłatne. 

3. Właściwe wpisy w książeczce zdrowia oraz polisę OC osoby podejmujące pracę 
uzyskują na koszt własny (możliwość wykupienia polisy u Zleceniodawcy – koszt 
25 zł – odciągany z rachunku). 

 
Firma, z którą będą podpisane umowy: 
Poltur Polska Sp. z o. o., Zielona Góra, ul. Prosta 53. 


