Kreisverband Rügen-Stralsund e.V.

Oferta Pracy Glowe/Rugia na sezon 2018
Niemiecki Czerwony Krzyż okręgu Rugia-Stralsund (DRK Rügen-Stralsund) poszukuje osób
chętnych do pracy na stanowisku ratownika w miejscowości Glowe w sezonie letnim 2017.
Zabezpieczamy rokrocznie odcinek plaży Königshorn, nad zatoką Tromper Wiek.

Termin:

1.07.2018- 03.09.2018
codziennie od 10 do 18.

Obsada:

1 Starszy wieży, 1 Sternik motorowodny, 1-2 Ratowników.

Zameldowanie:

Pierwszego dnia do godziny 9:30.

Wymeldowanie:

Ostatniego dnia od godziny 18.

Wynagrodzenie:

Starszy wieży
35 €/za dzień
Sternik motorowodny, Ratownik
33 €/za dzień
tym jeździć za darmo i wyżywienie

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
Dane kontaktowe:

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Email.
Wiek: ukończone 18 lat.
Komunikatywny niemiecki, mile widziany angielski.
Posiadanie stopnia Ratownika WOPR (legitymacja ważna na dany rok)
Możliwość zakupu ubrania Wasserwacht`u, w innym przypadku należy
wziąć ubiór WOPR.
Sprzęt ABC (maska, rurka, płetwy)
przydatne patenty: KPP, Obsługa defibrylatora, kurs pierwszej pomocy.
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Dojazd
Do Glowe można dojechać zarówno autem jak i pociągiem i autobusem.
• Pociąg/ Autobus
Skorzystać z połączenia Deutsche Bahn do miejscowości Sagard, tam przesiąść się do Busa w
kierunku Dranske/ Altenkirchen. Wysiąść na przystanku „Glowe Strand”.
• Samochód
Dojechać do miasta Stralsund, następnie kierować się na „Insel Rügen“. Na wyspie podążać drogą
numer B96 w kierunku Sassnitz. Przed miejscowością Sagard zjechać w lewo z drogi B96,
kierować się na Altenkirchen/Dranske. 9 km dalej znajduję się miejscowość Glowe.
Zakwaterowanie.
Gmina zapewnia zakwaterowanie w domku jednorodzinnym, na ulicy Am Königshorn 3, 18551
Glowe, właścicielem i osobą odpowiedzialną jest Pan Hunger. Mieszkanie dzieli się na 2 pokoje
dwuosobowe, kuchnie, łazienke i pokój wspólny.
Ostatniego dnia pracy należy posprzątać pokój i najpóźniej do godziny 10 opuścić.
Odwiedziny rodziny, znajomych itd. należy wcześniej zgłosić u Właściciela t.j. Pana Hunger. Brak
możliwości noclegu dla osób odwiedzających.
Wieża ratownicza jest oddalona o 10 minut pieszo od zakwaterowania. Do dyspozycji są dwa
rowery. W okolicy (3 minuty pieszo) wieży znajduje się dom seniora, prowadzony również przez
Niemiecki Czerwony Krzyż, gdzie można po uzgodnieniu wykupić ciepłe posiłki.
W miejscowości Glowe nie ma niestety bankomatu.

Wasserwacht Saison 2018 © DRK Rügen

Tłumaczenie:Dymitr Szymczak

