Stage vacature

Kinderanimatie
In een luxe All inclusive club
International Work Placements
Op zoek naar een erkende internationale animatiestage met veel afwisseling?
Dan is dit vast iets voor jou!

Kinderanimatie in Spanje, Italië, Griekenland, Turkije etc.
Minimale periode

Overige informatie

•

•
•

•
•
•

4 maanden, bij voorkeur langer
(het hele jaar door mogelijk)
Zomerstages starten rond 1 mei
Winterstages starten in november/december
Afwijkende startmomenten zijn op aanvraag mogelijk

•
•
•

Voorwaarden
•
•
•

Minimaal 18 jaar bij de start van je stage
Je spreekt minimaal basis/redelijk Duits
(voertaal Duits)
Ervaring in het werken met kinderen is een pré

Stagevergoeding
van € 200,- tot
€ 350,- per maand
2 extra vakantiedagen per maand

Club Robinson
Club Robinson is een Duitse vakantie aanbieder met
luxe 5 sterren clubs over de hele wereld. Persoonlijke
aandacht staat centraal, binnen het team, maar ook in
het contact met de gasten.

Werkzaamheden

Verblijf op basis
van All Inclusive

•
•

6 dagen stage per week (Spanje 5 dagen)
Elke stagemaand 2 vakantiedagen die in overleg
op te nemen zijn
Je hebt tijdens je stage een vaste stagebegeleider
Je kamer wordt eens in de 2 weken
schoongemaakt
Verblijf op basis van all inclusive
Je reis wordt geregeld en betaald door Robinson
Stagevergoeding van € 200,- per maand van club
Robinson

Grote variatie aan werkzaamheden en kansen om veel
te leren
• Het animatieprogramma verzorgen voor
verschillende leeftijden
• Tussen de animatieprogramma’s door is er
kinderopvang
• Bijzondere kinderactiviteiten:
voorleesuurtje/kindershows
• Kinderdisco met specifieke Robinson dansjes
• Samen met de kinderen lunchen/dineren in het
restaurant
• 1x in de week je collega’s helpen bij het ontvangen
van de gasten
• 2x in de week een handje helpen in het
buffetrestaurant
• Als je het leuk vindt mag ook mee spelen in de shows

Wat is iStage?
iStage is hét stage bedrijf voor internationale
stages! Ze werken met verschillende grote internationale bedrijven waaronder ook ROBINSON.
De stages via iStage zijn compleet verzorgd en
geven je een geweldige ervaring in het buitenland
waar je veel internationale contacten opdoet.
Begeleiding vindt iStage erg belangrijk. Daarom
word je vooraf goed voorbereid, tijdens de stage
krijg je een stagebegeleider ter plaatse en iStage
is de gehele stageperiode je Nederlandse back-up.
Je staat er dus nóóit alleen voor!

Contactinfo
www.istage.nl

info@istage.nl

Facebook

Via de iStage/Robinson groep kun je in eenvoudig in contact komen met elkaar!

i Stage4you

www.istage.nl

info@istage.nl

+31(0)6 21 933 943

