


O resorcie

✓Położony 350m od morza

✓Aż 430 pokoi

✓Domki wolnostojące oraz budynki hotelarskie

✓Zielone tereny w tropikalnym klimacie



MAPA RESORTU



✓Aquapark wewnętrzny

• Basen z rwącą rzeką

• 2 zjeżdżalnie wodne

• Basen dla dzieci

O resorcie

✓Aquapark zewnętrzny
• Basen wielofunkcyjny

• Gejzery, masażery

• Ślizg wodny

• Basen z falą morską

• 6 zjeżdżalni wodnych

• Grota z inhalacją Thalasso





O resorcie
✓All Inclusive
• Lody włoskie
• Bufet z napojami ciepłymi i zimnymi
• Bufet z wybranymi alkoholami
• Bufet Sałatkowy Fresh
• Bufet Snack Bar
• Bufet deserowy Candy

śniadania:
• dania na słodko – pierogi, naleśniki, makarony itp.
• ciepłe posiłki – bekony, jajka w różnych postaciach, kiełbaski na ciepło itp.
• bogaty wybór zimnych płyt – sałatki, świeże jogurty, swojskie jadło itp.
• do picia: herbata, kawa, kakao, soki, woda

obiady, kolacje: 
• domowe zupy i aksamitne kremy
• wykwintne dania na ciepło
• codziennie świeże surówki i dodatki
• wyśmienite desery i przekąski
• napoje

✓3 restauracje

• Tropicoco

• La Costa

• Laguna





O resorcie
✓Bogaty plan animacji

✓3 place zabaw

✓3 sale zabaw

✓Sport - w tym sala Fitness

✓NOWOCZESNE CENTRUM ROZRYWKI 
W BUDOWIE





O resorcie
✓SPA

✓Strefa Wellness

✓Rehabilitacja

✓Konferencje





Szansa dla

PRACOWITYCH I AMBITNYCH 

studentów na połączenie

PRAKTYK Z PRACĄ SEZONOWĄ!

✓Praca w prestiżowym miejscu

✓Cenne doświadczenie zawodowe

✓Młody i energiczny zespół



✓Zakwaterowanie i wyżywienie

✓Wynagrodzenie od 3100 miesięcznie

PRZY PODJĘCIU PRACY 
SEZONOWEJ ZAPEWNIAMY:



INFORMATYK



INFORMATYK

Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓ Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu 
komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa)

✓ Obsługa lokalnych sieci komputerowych
✓ Praca w programach biurowych, reklamowych
✓ Współpraca z innymi działami
✓ Wsparcie w awariach systemów sieciowych, komputerowych



TECHNOLOG ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH



TECHNOLOG ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓ obsługa urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu 
transportowego i przechowalniczego, urządzeń gastronomicznych

✓ przechowywanie i pobieranie  surowców, półproduktów i wyrobów 
gotowych

✓ dobieranie surowców, sprzętu, maszyn i urządzeń do produkcji potraw,
✓ wykonywanie pracy związanej z obróbką wstępną surowców,
✓ zastosowywanie różnego rodzaju obróbki cieplnej podczas 

sporządzania potraw,



TECHNOLOG ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Jakiego doświadczenia nabędzie? cd.

✓ sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców zgodnie z 
recepturami gastronomicznymi,

✓ zastosowywanie zasad racjonalnej gospodarki surowcami,
✓ utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
✓ zastosowanie zasad porcjowania potraw,
✓ wykonywanie dekoracji różnego rodzaju potraw,
✓ zastosowywanie procedury mycia naczyń kuchennych i stołowych,



✓ zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych,

✓ przygotowywanie sali konsumenckich, bielizny i zastawy stołowej,

✓ serwowanie i podawanie potraw i napoi gościom zgodnie z zasadami 
obsługi konsumenta,

TECHNOLOG ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Jakiego doświadczenia nabędzie? cd.



RECEPCJONISTA



RECEPCJONISTA

Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓ check-in, check-out, w tym wystawianie faktur VAT
✓Obsługa interesantów
✓Wykorzystanie programów użytkowych w pracy biurowej
✓Wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków 

technicznych: telefonu, telefaxu, kserokopiarki, niszczarki





FIZJOTERAPEUTA
Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓dokonywanie oceny stanu pacjenta,
✓ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów 

fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod 
fizjoterapii,

✓prowadzenie dokumentacji,
✓ kontrolowanie postępów fizjoterapii,



FIZJOTERAPEUTA
Jakiego doświadczenia nabędzie? cd.

✓dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów 
medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne),

✓nauka pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi 
(przedmiotami ortopedycznymi),

✓wydawanie opinii w związku ze stanem funkcjonalnym 
pacjentów poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu 
fizjoterapia.



KOSMETOLOG



KOSMETOLOG
Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓wykonywanie zabiegów kosmetycznych z zakresu 
kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz SPA,

✓organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami i 
przepisami bhp i sanitarnymi,

✓wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki 
pielęgnacyjnej z uwzględnieniem pielęgnacji kończyn 
górnych i dolnych, w tym zabiegu manikiuru i pedikiuru,



KOSMETOLOG
Jakiego doświadczenia nabędzie? cd.

✓wykonywanie zabiegów kosmetycznych zgodnie ze sztuką 
i w wysokim standardzie,

✓wykonywanie zabiegów profilaktycznych i pielęgnacyjnych, np. 
zapobiegających starzeniu się skóry, oczyszczanie, nawilżanie, 
ujędrnianie skóry,

✓doradztwo w zakresie pielęgnacji ciała, stosowania 
specjalistycznych kosmetyków i preparatów z uwzględnieniem 
ich składu i właściwości,



ARCHITEKT
KRAJOBRAZU



ARCHITEKT KRAJOBRAZU

Jakiego doświadczenia nabędzie?

✓ planowanie i zakładanie terenów zieleni
✓ projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych
✓ planowanie i wykonywanie prac związanych z zakładaniem, 

pielęgnacją upraw ogrodniczych



Kontakt:
tel. 943482450

e-mail: praca@panorama-morska.pl
* CV wysłane na adres e-mail prosimy o dopisanie praktyka czy praca sezonowa 

JESTEŚ 

ZAINTERESOWANY/A?

mailto:praca@panorama-morska.pl

