
Pracujete s nami v korunách stromov 

Chodník korunami stromov Bachledka je unikátnou drevenou stavbou na hrebeni Spišskej Magury. Turistom 

ponúka zážitkové spoznávanie prírody, informácie o ochrane životného prostredia i zábavu na čerstvom 

vzduchu pre všetky vekové kategórie. Vďaka kvalitným a spokojným zamestnancom, vízii manažmentu 

a dobrým službám sa od svojho spustenia v septembri 2017 teší množstvu návštevníkov zo Slovenska 

i zahraničia.  

 

Na posilnenie nášho pracovného tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu na miesto 

Údržbár/ Údržbárka pre Chodník korunami stromov 

 

Ako bude vyzerať Váš deň a za čo budete zodpovedný 

Vaša práca bude rôznorodá a dôležitá. Budete osobou, ktorá je neustále v kontakte s našimi zákazníkmi a inými kolegami. 
Práve na Vašej práci bude závisieť, či je atrakcia bezpečná, udržiavaná a príjemná pre návštevníkov a či všetko funguje ako 
má. Medzi Vaše úlohy bude patriť:  

• pravidelná bezpečnostná a funkčná kontrola chodníka korunami stromov, tobogánu, detských ihrísk a iných častí 
areálu 

• zabezpečenie údržby, čistoty a opráv všetkých častí areálu  

• obsluha a prevádzka tobogánu /predaj vstupeniek na tobogán 

• údržba prístupových ciest 

• odpratanie snehu na atrakciách a posyp počas zimných mesiacov 

• starostlivosť o vozový park 

• stolárske práce - výroba a montáž nových prvkov do areálu (smerové značenie, lavičky a podobne) 

Koho hľadáme 

Náš ideálny nový kolega je zodpovedný, kompetentný a rýchlo sa učí. Ma príjemné vystupovanie a vie asertívne a efektívne 
riešiť vzniknuté problémy. S úsmevom poradí návštevníkom a základnými frázami sa dohovorí aj so zahraničnými klientmi.  Je 
šikovný, multifunkčný a manuálne zručný. Vždy vie ako niečo opraviť, namontovať a vyrobiť.  Vidí veci v súvislostiach a pri 
práci vždy rozmýšľa, nie len plní pokyny. Zákazníkom vie vždy podať správne informácie a hľadá cesty ako pomôcť a poradiť 
si, nie ako sa to nedá. Práca mu ide od ruky a vo veciach má poriadok. Vždy podá pomocnú ruku a je ochotný pomôcť s prácou 
iným kolegom. Nejde o jeho prvé zamestnanie a s prácou s ľuďmi už más skúsenosti. Dojem návštevníkov mu nie je 
ľahostajný, preto je jeho prirodzeným záujmom dbať o poriadok a upravenosť chodníka korunami stromov a jeho okolia.   

Čo ponúkame 

Zaujímavú prácu v dobrom kolektíve, príjemnom pracovnom prostredí a rýchlo rastúcej firme. Šikovných ambicióznych 
kolegov radi podporíme v ich kariérnom raste. Vyváženie pracovného života a oddychu je pre nás dôležité, preto 
zamestnancom ponúkame rôzne benefity vo forme kupónov na oddych a dovolenku pre blízku rodinu. Cestu do práce a obed 
vyriešime za Vás. Z okolitých miest ponúkame zvoz zamestnancov.  

 

Ponúkaný plat  od 700 eur brutto (v závislostí od skúseností a znalostí)  

Možný nástup  Ihneď 

Miesto výkonu práce Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar 

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, budeme sa tešiť ak nám zašlete Váš životopis a napíšete čím by ste boli pre stredisko 
prínosom na adresu lenka.macakova@bachledka.sk V prípade otázok sme Vám k dispozícii aj telefonicky na čísle 
0910 977 489.  

mailto:lenka.macakova@bachledka.sk

