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Názov a poloha pracoviska
Lanový park Preles (LPP) - Lesopark Chrasť, Žilina
Názov pozície
Junior inštruktor
Priami nadriadení
1. Vedúci LPP
2. Senior inštruktor
Základný popis pozície
Junior inštruktor je zodpovedný za vedenie programov a bezpečnosť klientov LPP počas celého ich
pobytu v ňom.
Zodpovednosť a povinnosti
Junior inštruktor má tieto základné povinnosti:
Bezpečnosť návštevníkov
 starať sa o bezpečnosť klientov v LPP od začiatku ich aktivít až po odchod z LPP,
 vysvetliť a skontrolovať všetky súčasti osobnej ochrannej výstroje a objasniť klientom princíp
samoistenia v LPP,
 dohliadať na to, že každý klient je pred začatím programu v LPP poučený o spôsobe
samoistenia, tento spôsob si riadne vyskúšal a nemá žiadne nejasnosti o spôsobe pohybu
v LPP,
 vizuálne dohliadať na pohyb návštevníkov LPP počas programu, poskytovať slovnú dopomoc
a v prípade potreby fyzicky pomôcť návštevníkom v pokračovaní programu,
 ukončiť program v LPP, ak to vyžadujú poveternostné podmienky, prípadne ak si klient
nepraje alebo nie je schopný v jeho pokračovaní a v tomto mu slovne i fyzicky dopomôcť.
Finančné záležitosti
 V prípade neprítomnosti senior inštruktora alebo vedúceho LPP prijímať platby za programy a
tieto financie po dobu nevyhnutnú uchovávať.
Propagácia a reprezentácia LPP
 Reprezentovať LPP aj vo voľnom čase, zachovávať diskrétnosť a nepoškodzovať dobré meno
Lanového parku Preles.
Ďalšie povinnosti
 aktívne oslovovať návštevníkov LPP s ponukou programu v LPP,
 prípadným záujemcom o program v LPP trpezlivo a zrozumiteľne objasniť princíp aktivít
v LPP,
 starať sa o poriadok a čistotu okolia, predovšetkým zber odpadkov v areáli LPP,
 dohliadať na majetok LPP a zverené veci.
Vykonávať ďalšie činnosti a aktivity podľa pokynov vedúceho LPP.
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Skúsenosti
 Vítaná je skúsenosť s vedením ľudí a skupinovou prácou (vedúci na táboroch, kurzy, školenia,
skauting ...).
 Vítaná je skúsenosť s preberaním zodpovednosti za iných ľudí a s riešením krízových situácií
(učiteľstvo, vychovávateľstvo, inštruktor aktivít..).
 Vítaná je skúsenosť s horolezeckými aktivitami, či prácou vo výškach.
 Vítaná je skúsenosť s prácou v lanovom centre alebo všeobecne s lanovými aktivitami.
Pracovné podmienky
 Vek: 18+
 Dohoda o vykonaní práce.
 Zaškolenie.
 Flexibilný pracovný čas.
 Práca cez víkendy a štátne sviatky (11:30 – cca. 19:00) a v mesiacoch júl, august aj počas
pracovného týždňa (14:00 – cca. 19:00).
 Prihlasovanie na jednotlivé programy v časovom predstihu.
 Bezplatný vstup do LPP pre rodinných príslušníkov.
 Možnosť požičania lezeckého materiálu pre inštruktorov.
Kvalifikácia
Vzdelanie
 Maturita alebo študent(ka) VŠ.
Znalosti, schopnosti a črty osobnosti
 Výborné komunikačné schopnosti a schopnosť empatie.
 Výrazná tímová osobnosť.
 Schopnosť dosahovať 100% pracovné výsledky v stresovom prostredí.
 Schopnosť rýchleho rozhodovania a zhodnotenia situácie.
 Umenie vziať na seba zodpovednosť.
 Plynulé ovládanie slovenského jazyka, základy anglického jazyka.
 Veľmi efektívne organizačné schopnosti.
 Schopnosť práce s registračnou pokladňou a interným informačným systémom.
Fyzické predpoklady
Predpokladá sa pozitívny postoj voči outdoorových aktivitám, odvaha a bezproblémový vzťah
k výškam (až do 9 metrov nad zemou).
Odmena za prácu
2,7 € / hod. brutto.
Pri špecifických osobných zručnostiach a po nadobudnutí skúseností a konkrétnych zručností môže
byť junior inštruktor preradený na pozíciu senior inštruktor.

