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Támogatóink:                      
 

 

Tisztelt Hölgyem/ Uram! 

 

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület együttműködési ajánlatot küldött ki az elmúlt 

napokban az Önök számára, aminek keretein belül kedvezményes vízimentő képzést és biztos nyári 

munkalehetőséget kínálunk fiatalok számára.  

 

Több érdeklődést és visszajelzést is kaptunk az elmúlt napokban, és érkeztek olyan kérdések, melyek 

többször is ismétlődtek. Épp ezért, az alábbi pontosításokat valamint plusz információkat szeretnénk átadni 

Önöknek, remélve, hogy így együttműködésünk még hatékonyabb és gördülékenyebb lesz: 

 

 a 45 nap munkavégzés (7 nap szakmai gyakorlat melyre bérezés nem jár, valamint a 38 kötelezően 

vállalt nap, amire napi nettó 4.058 Ft bérezést biztosítunk – szállást valamint munkaruhát a teljes 

időtartamra díjmentesen biztosítjuk) 2015. szeptember 30-ig kell teljesíteni, az alábbiak szerint: 

o a 45 napot nem szükséges egyszerre, egyhuzamban ledolgozni. Szolgálat-beosztásunk on-

line felületen keresztül történik, rugalmasan, munkatársaink nyári elfoglaltságát is 

figyelembe véve. (példa: 2 hét munkavégzés után egy hét szünet, majd megint visszajön öt 

napra dolgozni, kihagy két napot, utána pedig öt héten keresztül – egészen szeptember 

végéig folyamatosan velünk szeretne maradni: mindez lehetséges) 

o Amennyiben a 45 kötelezően vállalt napot a hallgató nem tudja teljes egészében ledolgozni, 

Egyesületünkkel egyeztetve a kötelező napok egy része jövő évre is átvihető. 

o Ezen ajánlatunk a meghirdetett következő tanfolyamainkra érvényes: 2015.06.13.-21. 

Zánkai bentlakásos vízimentő tanfolyam és a 2015.06.27.-2015.07.05. Zánkai bentlakásos 

vízimentő tanfolyam. 

 Jelentkezését megkérjük, hogy az oktatas@vizimentok.hu e-mail címre küldje el, az alábbi 

adatokkal: név, betöltött életkora, telefonszám. Munkatársunk hamarosan telefonon felveszi 

Önnel a kapcsolatot további egyeztetés végett.  

 

További információkat honlapunkon (www.vizimentok.hu) találhat. Őszintén reméljük, hogy hamarosan 

Önt is Egyesületünk tagjaként üdvözölhetjük! 

Üdvözlettel, 

Bagyó Sándor 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 

elnök 

www.vizimentok.hu 

Mobil/Cell: +3630 538 20 75 

Email: bagyosandor@vizimentok.hu 
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