
INSTRUKTOR /  ANIMATOR  TAŃCA DLA DZIECI 
 
Po ogromnym sukcesie jakim cieszą się nasze zajęcia w woj. Podlaskim, 
działamy także w kolejnych województwach – warmińsko-mazurskim, 
kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz lubelskim docelowo chcemy być 
obecni w całej Polsce. Przyszedł czas na Łódź. Tu też chcemy rozwijać nasz 
zespół, ponieważ wiemy jak dużą radość dają dzieciom nasze zajęcia. Właśnie 
dlatego rozpoczynamy rekrutację w województwie Łódzkim. 

 
Co oferujemy? 
 
• Pracę dającą ogromną satysfakcję – radość dzieci każdego dnia 
• Kilkudniowe szkolenie wprowadzające dla nowych osób 
• Regularne szkolenia (1-raz w tygodniu) oraz stałą pomoc w organizacji  

i prowadzeniu zajęć 
• Możliwość pracy na wybranym terenie w pobliżu swojego miejsca 

zamieszkania 
• Pracę na pełny etat – to nie jest praca dodatkowa - zarobki osiągane przez 

naszych instruktorów są zazwyczaj znacznie wyższe niż w „typowej pracy 
na etacie od 8 do 16” 

• Pracę w bardzo dobrej atmosferze – wsparcia, partnerstwa i dobrej energii 
• Możliwość dostosowania godzin pracy do możliwości instruktora 
• Gwarancję, że jeśli zaangażujesz się Twój rozwój osobisty nabierze tempa 

 
Kogo szukamy? 
 
• Osób posiadających doświadczenie taneczne jako instruktor/animator lub 

uczestnik kursów tanecznych 
• Wykształcenie kierunkowe pedagogiczne będzie bardzo dużym atutem 
• Osób szukających pracy na pełny etat – nie jest to oferta pracy dodatkowej 
• Prawo jazdy kat. B 

 
 

Wierzymy, że … 
Dzieci zasługują na to, co najlepsze 

 

9 000 

Tyle dzieci 
uczęszcza na nasze 
zajęcia 

CZY WIESZ, ŻE… 
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Docieramy do 
takiej liczby miejsc 
z naszymi 
zajęciami 

35 

Tylu instruktorów 
pracuje obecnie  
w naszej firmie 

Firma w liczbach 

Szukasz pracy dającej naprawdę dużą satysfakcję? Dołącz do świetnie zorganizowanego zespołu 

Aktualnie prowadzimy rekrutację do pracy w naszej firmie na stanowisko 

PAARO Mobilna Akademia Rozwoju 

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wyślij swoje CV oraz 
 list motywacyjny na adres biuro@paaro.pl  

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Do przesłanych dokumentów prosimy  
o załączenie następującej klauzuli. 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)". 

ŁÓDŹ I OKOLICE 


