} Karol Piotrowski
Data urodzenia: 16.08.1988
Obywatelstwo: polskie
Stan cywilny: wolny
Kwiatowa 28
35-876 Kraków
Polska
Telefon komórkowy: +48 888 888 888
E-mail: piotrowski-k@xyz.pl
Strona www: zycienanartach.blogspot.pl

Cel zawodowy

Wysportowany i doświadczony pasjonat sportów zimowych, podejmie zatrudnienie na stanowisku instruktora
narciarstwa. Posiadam doskonałą znajomość najpopularniejszych technik jazdy, jak również nietypowych form, takich jak
freeride czy heliskiing. Jestem osobą cierpliwą, z dużym talentem pedagogicznym, uwielbiającą pracować z ludźmi i
zarażać ich swoją pasją.

Wykształcenie
Akademia Wychowania Fizycznego (10.2008 - 06.2013, Kraków)
} Stopień: magister
} Wydział: Turystyka i Rekreacjia
} Kierunek: Turystyka motywacyjna i biznesowa
Zespół Szkól Ekonomiczno-Tursytycznych (09.2003 - 09.2008, Jelenia Góra)
} Specjalizacja: Turystyka regionalna

Doświadczenie zawodowe
Intersport Polska S.A (04.2015 - do teraz, Kraków)
Doradca klienta
} doradztwo w zakresie doboru sprzętu i odzieży narciarskiej
} dbałość o ekspozycje towaru
} bieżące monitorowanie nowości sprzętowych na rynku
} współpraca z managerem sklepu w zakresie doboru asortymentu
Sportvita (10.2014 - 02.2015, Kraków)
Instruktor narciarstwa, rezydent
} pilotowanie autokarów na trasie Polska -Włochy
} wykonywanie transferów autokarowych na trasie Włochy-Szwajcaria-Włochy
} samodzielna organizacja pobytu kilkudziesięcioosobowych grup turystycznych
} nauka narciarstwa osób dorosłych (w tym powyżej 60 roku życia)
} pomoc w doborze i konserwacji sprzętu
} organizacja wydarzeń specjalnych, w tym skitouringu oraz freeride
Winter Tours sp.z.oo (10.2011 - 04.2012, Kraków)
Instruktor narciarstwa
} nauka jazdy na nartach podczas wyjazdów zimowych do Austrii, Francji i Gruzji
} praca z dziećmi i młodzieżą
} dbałość o bezpieczeństwo podopiecznych
} pomoc w fachowym doborze i dopasowaniu sprzętu
} doradztwo w zakresie konserwacji sprzętu

Osiągnięcia
6m. Mistrzostwa Niemiec Werningerode (kombinacja norweska) (01.2013)

Szkolenia
Pierwsza pomoc przedlekarska (06.2014)

 Karol Piotrowski

Certyfikaty i uprawnienia
Prawo jazdy kat. B
Legitymacja Polskiego Związku Narciarskiego
Instruktor narciarstwa
Instruktor narciarstwa alpejskiego SITN PZN

Umiejętności
zdolności komunikacyjne (4), łatwość w nawiązywaniu kontaktów (4), zdolności pedagogiczne (4), umiejętność pracy w
sytuacjach stresowych (4), terminowość i punktualność (4), dokładność w wykonywaniu obowiązków (4)
(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły

Języki
}
}
}

niemiecki: średniozaawansowany
angielski: średniozaawansowany
włoski: początkujący

Informacje dodatkowe

Jestem autorem bloga poświęconego sportom zimowym, głównie narciarstwu: zycienanartach.blogspot.pl

Hobby
narciarstwo, snowboard, wędrówki górskie, podróże

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 ze zm.
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