
 

Irvine, Orange County - California 
 

 Nemá význam písať veľa, pretože už názov hovorí sám za seba. Pracovať ako bazénový plavčík 

v Kalifornii a hneď v Orange County, v blízkosti Los Angeles? Nie, nie je to sen, ale tvoje leto 2019 

v USA ☺. Los Angeles iba na skok, San Diego iba 1,5 hodiny autom, Las Vegas a Údolie smrti iba 4 

hodiny autom a pokiaľ budeš mať aspoň 2 dni day off, tak zájdi do San Francisca alebo Grand Canyon-u, 

ktoré sú od Irvine vzdialené 6 hodín autom. 

 

Malá (ale overená 😊 ) spoločnosť, ktorá spravuje bazény prevažne v mestečku Irvine a okolí 

(predmestie Los Angeles, California). Každé leto pracuje pre túto spoločnosť približne 6-8 Slovákov, ktorí 

bývajú na apartmánoch v rovnakom komplexe, takže o zábavu budeš mať vždy postarané. Ide o malú 

rodinnú firmu, ktorú spravujú priateľskí a vždy ohľaduplní bratia David a Lee – nevieme ako to robia, ale 

študenti si ich každé leto obľúbia.  

o Lokalita: Irvine, California (okolie Los Angeles, CA) 

o Mzda: 12 USD na hodinu 

o Počet hodín: 32 až 38 hodín 

o Preferovaný dátum nástupu: 31.5.2019 

o Najneskorší dátum nástupu: 31.5.2019 

o Vyzdvihnutie na letisku: nie 



o Ubytovanie: s nájdením ubytovania pomáha zamestnávateľ, ale podpis nájomnej 

zmluvy a platba depozitu/nájmu je tvojou zodpovednosťou (priemerná cena na osobu 

na týždeň sa v minulosti pohybovala medzi 80-120 USD) 

o Bonus: nie 

o Kurz plavčíka_ po prílete v USA za poplatok 130 USD (1. a 2. júna, preto treba 

priletieť do USA a hlásiť sa u zamestnávateľa najneskôr 31.5.2019 – pracovať sa 

začína 7.6.2019) 

Koho hľadáme: 

- študentov s príchodom do USA (letisko LAX alebo SNA) najneskôr 31. mája 2019 a pracovať 

treba do 2. septembra 2019 (vrátane), 

- angličtina na úrovni B1 a vyššie, dobré plavecké schopnosti, 

- študent absolvuje kurz plavčíka po prílete do USA (koná sa v dňoch 1.6. a 2.6.2019), pričom cena 

kurzu je 130 USD (zamestnávateľ strhne z výplaty), 

Dodatočné požiadavky na študentov od zamestnávateľa: 

- candidates must be able to work from June 7th to September 2nd without needing anytime off 

besides their normal scheduled days off,  

- candidates whose birthday is during June 7th to September 2nd is disqualified, 

- candidates may only work for Safe Swim as a lifeguard. If they are here only to make money than 

we are not the company for them.  

 

Každý študent si musí vopred (po prijatí do práce) vybaviť ubytovanie – s hľadaním ubytovania ti 

pomôže zamestnávateľ, ale platba depozitu, nájmu a podpis nájomnej zmluvy bude na tebe. Cena za 

ubytovanie je v tejto lokalite vysoká (treba počítať minimálne s cenou 80-120 USD na týždeň na osobu). 

Pri hľadaní ubytovania vás dáme všetkých študentov dokopy (vytvoríme FB skupinu) a budete si hľadať 

spoločný apartmán, pričom budeme aktívne komunikovať aj so zamestnávateľom. Vybavenie ubytovanie 

je však povinnosťou študentov (v CKM ti však podáme „pomocnú ruku“ 😊 ). Dopredu sa za ubytovanie 

štandardne platí mesačný nájom a depozit vo výške mesačného nájmu. 

Na bazén budeš dochádzať na bicykli resp. autobusom, vzdialenosť do práce je zvyčajne do 10 míľ 

(zamestnávateľ sa vám pokúsi odporučiť apartmán v najlepšej lokalite, aby ste to mali bazén čo 

najbližšie).  

 
 

Pre viac info kontaktuj svojho CKM konzultanta. 


