ANIMACIÓ TURÍSTICA
Funcions:
 Liderar activitats esportives i recreatives, excursions, dies temàtics, festes, tallers
per a adults i adolescents.
 Participar en mini discos i espectacles nocturns de ball, nit de jocs, etc.
Es requereix:
Especialitats:
 Animació esportiva i espectacles (adults i adolescents) : Formació en Turisme,
Magisteri (especialitat Educació Física), Tècnic Superior en Animació d’Activitats
Físiques i Esportives (TAFAD), grups d’animació, monitors socioculturals.
 Animació infantil i espectacles (Woogie Nature) : Titulació en Educació (totes
les branques), tècnics en Educació Infantil, persones amb experiència en grups
juvenils i dinàmiques de grup.
 Animació Fitness i espectacles (Garden Sport) : Titulats en Educació Física
(Magisteri o INEF), monitors esportius (aeròbic, step, body pump i altres
disciplines de fitnes), marxa nòrdica, pilates, ioga, etc.) Especialistes en animació
de fitnes, esports i espectacles.
*Els animadors infantils i els instructors Garden Sport hauran d'acreditar
coneixements mitjançant títols i referències








Requisits comuns:
Nivell d’anglès conversa alt i un segon idioma: alemany, holandès, italià, suec o
danès.
Imprescindible domini d’idiomes.
Entusiasta i flexible, mentalitat oberta, amb motivació per a treballar en equip.
Amb ganes d'aprendre i tots ells amb l'habilitat d'animar i entretenir als nostres
clients durant la nit participant en espectacles, jocs en l'escenari, mini discos,
nits temàtiques, etc
No es requereix experiència prèvia en animació hotelera.

Es valora:
 Domini de la llengua alemanya.
 Experiència en ball clàssic i modern.
S’ofereix:
 Curs de formació gratuït a càrrec de l’empresa entre el mes de març - abril 2022
a Mallorca. (Dates per concretar. Curs obligatori).
 Contracte entre 5 mesos i mig i 7 depenent de les dates d’obertura i tancament
dels hotels a l’acabament del curs (meitat d’abril-principi de maig 2022).
 Formació auditada en protocols anti-Covid.
 Salari segons conveni col·lectiu d’hostaleria de les Balears. Mínim 1.497€ brut al
mes per a animadors que treballin per primera vegada amb Garden Hotels.

 Allotjament i manutenció a càrrec de l’empresa en un dels nostres hotels o
apartaments per compartir amb la resta de l’equip.
 Vols pagats (una vegada finalitzat el contracte, complerta la temporada).
 L’oportunitat de practicar i millorar idiomes.
 Una feina en què cada dia és diferent i divertit.
 Possibilitats de promoció interna.
Lloc de treball:
Hotels de 3-4 estrelles a Mallorca, Menorca, Eivissa i El Rompido (Huelva). Hotels
familiars o només adults.

