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Strefa mokra:  
	 	 Ratownik wodny 
	 	 Instruktor pływania 
	 	 Instruktor aquaareobiku 
	 	 Instruktor aquaspinningu  
   (rowerków wodnych)
Strefa fitneSS: 
	 	 Instruktor fitness 
	 	 Trener personalny 
	 	 Instruktor gry w squash’a
Strefa odnowy biologicznej: 
	 	 Masażysta 
	 	 Fizjoterapeuta 
	 	 Dietetyk 
	 	 Mistrz sauny
Strefa ogólna: 
	 	 Pracownik recepcji 
	 	 Animator imprez  
   (w tym praca z dziećmi) 
Strefa techniczna: 
	 	 Specjalista ds. obsługi technicznej 
	 	 Osoba do sprzątania 
	 	 Technolog wody basenowej 
	 	 Konserwator
dział adminiStracji: 
	 	 Pracownik biurowy 
	 	 Pracownik ds. obsługi klienta
dział marketingu i Sprzedaży: 
	 	 Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
inne, jakie?  
(proszę podać/opisać)

miejsce na fotografię 
osoby aplikującej

Stanowisko, o które ubiega 
się osoba aplikująca:
(Proszę zaznaczyć właściwe.  
Można wybrać kilka możliwości)

preferowany rodzaj  
i wymiar zatrudnienia 
(Proszę zaznaczyć właściwe.)

formularz aplikacji o pracę  
w AQUADROMIE W rudzie śląSkiej

imię:

nazwiSko:

adreS do koreSpondencji:

telefon kontaktowy:

e-mail:

data urodzenia:
(DD|MM|RRRR)

wykSztałcenie  
(ukoŃczona Szkoła), zawód:
(nP. śReDnie (technikuM), infoRMatyk)

oStatnio zajmowane StanowiSko:
(nP. infoRMatyk, obsługa sieci w fiRMie)

Staż pracy:
(należy PoDać liczbę lat) lat

doświadczenie zawodowe:
(należy oPisać trzy ostatnie Miejsca PRacy: okRes zatRuDnienia, stanowisko oRaz fiRMę/oRganizację):

POcząTeK zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

KOnIec zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

STAnOwISKO: FIRMA:

OPIS 
ObOwIązKów:

POcząTeK zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

KOnIec zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

STAnOwISKO: FIRMA:

OPIS 
ObOwIązKów:

POcząTeK zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

KOnIec zATRuDnIenIA:
(MM|RRRR)

STAnOwISKO: FIRMA:

OPIS 
ObOwIązKów:

ukoŃczone Szkolenia oraz inne umiejętności: 
(należy wskazać zakRes szkolenia oRaz Rok ukończenia, 

DoDatkowo Można wyMienić inne uMiejętności nie PotwieRDzone foRMalnie)

1.

2.

3.

4.

5.

verte

	 	 umowa o pracę 
	 	 umowa cywilno-prawna  
   (umowa zlecenie) 
	 	 Samozatrudnienie 
	 	 cały etat 
	 	 część etatu  
	 	 zatrudnienie w systemie zmianowym 
	 	 Inny, proszę podać jaki?
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6.

7.

8.

9.

10.

znajomość języków obcych: 
(wyMienić język i stoPień znajoMości nP. angielski – DobRze)

1.

2.

3.

poSiadane, aktualne certyfikaty/uprawnienia:
(należy wyMienić DokuMenty Dające oDPowieDnie  uPRawnienia, nP. PRawo jazDy kat. b, legityMacja woPR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

obecny StatuS  
oSoby aplikującej:

(PRoszę zaznaczyć)
	pracujący            	bezrobotny            	uczy się (np. student)

uzaSadnienie chęci podjęcia pracy w AQUADROMIE w rudzie śląSkiej
(PRoszę naPisać kilka zDań na Powyżej sfoRMułowany teMat)

miejScowość,  
data i podpiS  

oSoby aplikującej:

zaStrzeżenie prawne
Podpisując  niniejszy dokument wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. u. nr 
133, poz. 883).
Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany/a 
o prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz o prawie ich poprawiania  
i aktualizowania.

procedura rekrutacyjna:
nabór pracowników do pracy w Aquadromie
 odbędzie się dwuetapowo.
pierwszy etap:  złożenie wydrukowanego 
formularza rekrutacyjnego (wypełnionego 
komputerowo lub odręcznie, czytelnie, 
drukowanymi literami) w sekretariacie 
siedziby spółki Aquadrom spółka z o.o., przy   
ul. Kłodnickiej 97/4. 
drugi etap:  rozmowa kwalifikacyjna, na 
którą zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. 
przyjęcie formularza rekrutacyjnego nie 
jest równoznaczne z zaproszeniem na 
spotkanie (rozmowę kwalifikacyjną).

weryfikacja kandydatów
w trakcie weryfikacji formularza 
rekrutacyjnego analizujemy kwalifikacje, 
umiejętności motywację do pracy pod kątem 
oczekiwanych przez nas kompetencji na 
rozważanym stanowisku. 

kontakt z kandydatami
zaproszenie do udziału w drugim etapie 
rekrutacji uzależnione jest od profilu 
kandydata i specyfiki stanowiska, na które 
poszukujemy pracownika. Kontaktujemy się  
z wybranymi osobami, którzy według 
wstępnej oceny posiadają wiedzę  
i umiejętności oczekiwane od kandydatów  
na określonym stanowisku.
Kontakt z kandydatami w sprawie  
zaproszenia na spotkanie odbywa się 
zazwyczaj telefonicznie. 
Po zakończeniu drugiego etapu,zgodnie 
z naszymi zasadami każdy z kandydatów 
uczestniczący w rekrutacji, otrzymuje w ciągu 
2 tygodni informację o decyzji w sprawie jego 
kandydatury, zarówno pozytywnej jak  
i negatywnej. Informację zwrotną 
przekazujemy mailowo lub telefonicznie.

wymagania
Kandydat do pracy w Aquadromie 
powinien charakteryzować się przede 
wszystkim:
•	  zaangażowaniem pozwalającym na 

rzetelne wykonywanie zadań,
•	  nastawieniem na innych, które jest 

bardzo ważne w pracy w zespole, 
wzajemnej pomocy, 

•	  dbałością o najwyższą jakość pracy. 

przygotowanie do rozmowy
•	 Przygotuj się do rozmowy dotyczącej 

stanowiska pracy o które się ubiegasz 
– pozwoli to na partnerską rozmowę 
o wzajemnych oczekiwaniach i 
wymaganiach na danym stanowisku.

•	 bądź przygotowany na udzielenie 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
twojego dotychczasowego 
doświadczenia, umiejętności, oczekiwań 
i motywacji do pracy na danym 
stanowisku.

•	 Przygotuj pytania, jakie chciałbyś zadać 
prowadzącemu rozmowę – jesteśmy 
otwarci na udzielanie odpowiedzi 
dotyczących pracy na danym stanowisku 
czy w pracy w Aquadromie.
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