
 

 
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 
Pasohlávská rekreační s.r.o., hledá pro provoz  
v ATC Merkur Pasohlávky zam ěstnance na tyto pozice:  

 

HLAVNÍ RECEPČNÍ  
Požadujeme: 

- minimálně středoškolské vzdělání 
- aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou 
- znalost práce na PC  
- dobré komunikační schopnosti 
- flexibilitu a pečlivost 
- ochota učit se novým věcem  
- odolnost vůči zátěži a stresu 
- denní i noční směny 
- vstřícné chování a vystupování 

Pracovní období 1.4.-31.10.2017. Základní mzda 17 500 Kč + příplatky, odměny a vstup do kempu 
pro 1 rodinného příslušníka, stravenky. Písemnou žádost včetně životopisu zašlete  
do 28.4.2017 na email: objednavky@pasohlavky.cz.  
Bližší info na tel.: 774 681 400, kontaktní osoba Bc. Martina Dominová. 

 

RECEPČNÍ, PRODEJ VSTUPENEK 
Požadujeme: 

- minimálně středoškolské vzdělání 
- aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou 
- znalost práce na PC  
- dobré komunikační schopnosti 
- flexibilitu a pečlivost 
- ochota učit se novým věcem  
- odolnost vůči zátěži a stresu 
- vstřícné chování a vystupování 

 

 

UBYTOVATEL 
Požadujeme: 

- minimálně středoškolské vzdělání 
- aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou 
- znalost práce na PC  
- dobré komunikační schopnosti 
- flexibilitu a pečlivost 
- ochota učit se novým věcem  
- odolnost vůči zátěži a stresu 
- vstřícné chování a vystupování 

Pracovní období 23.6.-31.8.2017. Základní mzda 14 500 Kč + příplatky, odměny a vstup do kempu pro 
1 rodinného příslušníka. Písemnou žádost včetně životopisu zašlete nejpozději do 31.5.2017 na email: 
objednavky@pasohlavky.cz. Bližší info na tel.: 774 681 400, kontaktní osoba Bc. Martina Dominová. 

 

PRACOVNÍK DO PŮJČOVNY KOL (půjčování, servis) 
Požadujeme:  

- spolehlivost a pracovitost 
- zručnost 
- zkušenost s opravami kol 

Pracovní období 1.7.2017 – 31.8.2017. Základní mzda 14 500 Kč + příplatky, odměny a vstup do 
kempu pro 1 rodinného příslušníka. Vhodné j pro aktivního důchodce. Písemnou žádost včetně 
životopisu zašlete nejpozději do 31.5.2017 na email: marketing@pasohlavky.cz.  
Bližší info na tel.: 775 930 681, kontaktní osoba Marcela Čáslavová. 



 

 

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 
Pasohlávská rekreační s.r.o., hledá pro provoz  
v ATC Merkur Pasohlávky zam ěstnance na tyto pozice:   

 

ÚKLID SOCIÁLNÍCH ZA ŘÍZENÍ 
Požadujeme:  

- spolehlivost a pracovitost 

Pracovní období 1.7.2017 – 31.8.2017. Písemnou žádost včetně životopisu zašlete nejpozději do 
31.5.2017. Základní mzda 15 500 Kč + příplatky, odměny a vstup do kempu pro 1 rodinného příslušníka. 
Písemnou žádost zašlete nejpozději do 31.5.2017 na adresu ATC Merkur, 691 22 Pasohlávky nebo na 
email: uklid@pasohlavky.cz, provoz@pasohlavky.cz. 

 

SOBOTNÍ ÚKLID UBYTOVACÍCH JEDNOTEK 
Požadujeme:  

- spolehlivost a pracovitost 

Pracovní období 1.7.2017 – 26.8.2017 – POUZE SOBOTY, 9:00-13:00, čistá mzda 500 Kč. Písemnou 
žádost zašlete nejpozději do 20.6.2017 na adresu ATC Merkur, 691 22 Pasohlávky nebo na email: 
uklid@pasohlavky.cz, provoz@pasohlavky.cz. 

 

VRÁTNÝ 
Požadujeme: 

- minimálně základní vzdělání 
- dobré komunikační schopnosti 
- pečlivost a flexibilitu 
- odolnost vůči zátěži a stresu 
- denní i noční služby 
- vstřícné a slušné chování 
- spolehlivost a pracovitost 

Pracovní období duben – říjen nebo květen – září 2017. Vhodné i pro aktivního důchodce nebo osoby 
ZTP. Základní  mzda 14 000 Kč + příplatky, odměny, vstup do kempu pro 1 rodinného příslušníka, 
stravenky a firemní oděv.  
Písemnou žádost včetně životopisu zašlete do 28.4.2017 na email: jednatel@pasohlavky.cz.  
Bližší info na tel.: 724 799 948, kontaktní osoba Tomáš Ingr. 

 
 

 


