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ЖиВ animation търси аниматори за морски курорти, за периода летния сезон (1.06-20.09). 

 

Ако искате да съчетаете полезното с приятното, отговорни сте и искате да се включите 

към екипа анимация, то тази позиция е за вас. 

Търсим усмихнати и лъчезарни и креативни хора, които обичат спорта, изкуството и 

децата, и не се притесняват да са в центъра на веселбата. 

 

ОПИТЪТ е предимство, но НЕ е задължителен за позицията. 

 

От Вас очакваме: 

• Лоялност, честност, отговорност и мотивация 

• Да умеете да работите добре в екип 

• Да умеете да се забавлявате и да зареждате околните 

• Да обичате работата с деца и възрастни 

• Да сте комуникативни, забавни, артистични 

 

* Владеенето на английски, немски и/или полски са предимство, но не задължителни. 

 

Опитът и с детска анимация и творчески кръжоци е предимство. 

Владеенето на зумба, водна гимнастика е предимство. 

 

Ние предлагаме: 

• Настаняване 

• Храна, пълен пансион 

• Много добро заплащане 

• Обучение 

• Работно облекло 

• Забавна и динамична работна среда 

• Възможност за бонуси 

• Възможност за професионално развитие 

• Коректно и професионално отношение 

 

Ако искате да изживеете незабравими приключения изпълнени с прекрасни моменти, 

много веселба и нови приятели, не се колебайте да ни изпратите автобиография! Вашето 

мечтано лято на морето и сред усмивки е на една ръка разстояние! 

. 

ЖиВ animation - богат опит в анимацията, както в хотелската, така и в частния сектор. 

Фирмата работи с хотели по българското Черноморие и планинските курорти, организира 

детски лагери, зелени училища и други събития и развлечения за деца на територията на 

цялата страна. 

 

За компанията 
НАШЕТО СЕМЕЙСТВО 

ЖиВ special events  



 

ЖиВ trainings (neurosalestraininginstitute.com)  

Дизайн и провеждане на образователни инициативи, практически занятия  и 

програми за обучение и повишаване на квалификацията. Обучение по ключови 

компетентности. Невро продажби. Невро дизайн. Невро маркетинг. Текстове и 

копирайтинг с НЛП (невро-лингвистично програмиране). 

/корпоративни обучения и личностно развитие/  

 

ЖиВ party events (giv.bg) 

/парти агенция и събития/ 

 

ЖиВ team building ЖиВ тиймбилдинг - Организиране на тиймбилдинги и фирмени 

събития (givtb.com) 

/тиймбилдинги и обучения/ 

 

ЖиВ animation - Хотелска анимация - лятна и зимна анимация за хотели. 

Професионални аниматори и водещи, танцови шоа, спортна анимация, детска 

анимация, индивидуални програми. (givanimation.com)  

/хотелска анимация и лагери 

 

Контакти 
 
https://giv.bg/ 
https://givtb.com/ 
https://givanimation.com/ 
Телефон: +359887191222 
 


