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Tisztelt Hölgyem/ Uram 

 

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület együttműködési ajánlatot kínál az Önök 

számára, aminek keretein belül kedvezményes vízimentő képzést és biztos nyári 

munkalehetőséget kínálunk fiatalok számára.  

A munkavégzés feltétele a vízimentő tanfolyam sikeres elvégzése. Vízimentő képzésünk listaára 

101.600 Ft, ezt a képzést most tanfolyami díj megfizetése nélkül biztosítjuk Egyesületük számára, 

az alábbi feltételekkel: 

 jelentkező vállalja, hogy a sikeres tanfolyami vizsga után 45 munkanapot – Egyesületünk 

keretein belül, 2015. szeptember 15-ig bezárólag, strandi vízimentő munkakörben – teljesít,   

 A fenti 45 munkanapból 7 munkanapot „szakmai gyakorlatként” tölt nálunk, erre a 7 napra 

Egyesületünk bérezést nem biztosít. A fennmaradó 38 munkanapra napi 4.058 Ft nettó bért 

biztosítunk, diákszövetkezeten keresztül kifizetve, 

 A munkavégzés egész idejére szállást, valamint munkaruhát Egyesületünk díjmentesen 

biztosít. 

A tanfolyam elvégzésének valamint a munkába-állásnak feltétele a betöltött 16. életév. Aktív 

hallgatói jogviszony nem feltétel.  

 

Amennyiben jelentkező a kötelezően vállalt 45 munkanapon túl is szeretne vízimentőként 

dolgozni, ennek természetesen semmi akadálya nincs. A munkavégzés a Balaton partján valamint 

országszerte több városban lehetséges, a munkavégzés helyszíne valamint időpontja a sikeres 

tanfolyami vizsgát követően – a jelentkezővel közösen – kerül meghatározásra.  

Megfelelő létszámú jelentkező esetén az iskola végéig Önökhöz közeli, előre egyeztetett 

helyszínen kihelyezett tanfolyamra is lehetőség van.  
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Egyesületünk biztos nyári munkalehetőséget kínál nem csak erre a szezonra, de az elkövetkező 

évekre is. A szolgálat-beosztás megszervezése on-line felületen, rugalmasan, a jelentkezővel 

egyeztetve történik. Tagjainknak folyamatos szakmai fejlődést és előrelépési lehetőséget kínálunk 

a hajós szolgálat, a mentésirányítás valamint az oktatás irányába. Jó munkavégzés esetén kiemelt 

helyszíneken, vízparti fesztiválokon is van lehetőség a munkavégzésre, kiemelt bérezésért.  

 

További információk a honlapunkon (www.vizimentok.hu) található. Amennyiben további kérdése 

lenne, kérem, az alábbi munkatársainkat keresse: 

 oktatással kapcsolatban: Szedlák- Kun Péter (p.szedlak@vizimentok.hu, +36 30 520 7483) 

 munkavégzéssel kapcsolatban: Lengyel Norbert (n.lengyel@vizimentok.hu, +36 30 383 0104) 

 

Várom szíves válaszát, 

 

Üdvözlettel, 

 

Bagyó Sándor 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 

elnök 

www.vizimentok.hu 

Mobil/Cell: +3630 538 20 75 

Email: bagyosandor@vizimentok.hu 
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