
 

 

 

 

 
JOB FAIR KANADA 

 

12.-13. prosince 2015 v Praze 
 



 

  

 

Na následujících stranách se dozvíte o rezortech, kam ve spolupráci s kanadskou agenturou INTERNeX 

umisťujeme naše klienty. Z Kanady přijedou přímo z těchto rezortů zaměstnavatelé nabírat v rámci job 

fairu, který se bude konat v Praze 12.-13. prosince 2015. Na Vás tedy je pozorně si pročíst, co ten 
který rezort nabízí a jestli vám bude jeho zaměření, umístění a pracovní náplň vyhovovat. 

 

Pro snazší orientaci může posloužit krátké shrnutí: 

Jasper leží ve stejnojmenném národním parku na konci turistické dálnice Icefield Parkway. Je to 

outdoorový ráj uprostřed Rocky Mountains a návštěvníci sem jezdí především za adrenalinovými 
zážitky. Stejně jako ostatní nabízené rezorty je závislé na turistickém ruchu, velikostí a počtem 

obyvatel je někde ve středu naší nabídky. Právě se zaměstnavateli v Jasperu máme nejdelší 
spolupráci. 

 

Banff je pravé turistické město se vším, co si od toho slibujete. Jeho výhodou je blízko položené 

milionové Calgary, což mu zajišťuje neustálý přísun návštěvníku a samozřejmě i vyšší míra služeb, 

obchodů, restaurací atd. I přesto si zde užijete nádhernou přírodu se vším všudy. Nedaleké lyžařské 
rezorty patří k tomu nejlepšímu, co kanadské hory nabízí. Kdo si tedy potrpí na vyšší standard, kulturu 

(koná se zde známý filmový festival), ale nechce se vzdát outdoorových aktivit, Banff je pro něj to 
pravé. 

 

Panorama je v naší nabídce teprve krátce. Vyslyšeli jsme nadšence, kteří chtějí zažít pravou 

Kanadu uprostřed nespoutané přírody. Panorama je sice nejmenší, ale svou polohou nejzajímavější z 
našich rezortů. Nebydlíte totiž uprostřed hor, ale přímo na nich. Komunita v Panoramě je malá, ale 

pobyt v ní je o to intenzivnější. Právě tady zažijete tu nejlepší přírodu, tracky na hikování  a MTB. 

Jestli jste dobrodružný typ, toto je místo pro vás. 

  



 

  

 

Jasper 
 

 

 

Místní obyvatelé jsou velmi přátelští a tvoří velmi blízkou komunitu čítající kolem 5 000 osob. Během 
hlavních měsíců v sezóně, ale počet obyvatel vzroste až na 30 000 a to díky turistům a sezónním 

pracovníkům. Jasper nabízí aktivity pro každého v každém období, stačí si jen vybrat ze široké škály – 
vysokohorská turistika, procházky po scenériích v okolí, jízda na MTB kole, kanoistika, kajakování, 

raftování, kempování, skialpinismus, lyžování, snowboarding nebo golf. Ať si vyberete cokoliv, vždy 

budete obklopeni krásou kanadské přírody. V Jasperu najdete mnoho služeb včetně obchodů, jsou zde 
banky, knihovna, hokejový stadion.  Nejsou zde, ale velká obchodní centra jako ve městech.  

 

Mezi nejoblíbenější letní aktivity v Jasperu patří rafting, jízda na MTB kole, ať už po cestách nebo po 

horách, jízda na koni a ježdění na lodi po jezeře Maligne. Zimě samozřejmě vévodí lyžování a 
snowboardování v nedalekém středisku Marmot Basin. Mezi oblíbené ale patří i běžky, jízda se psím 

spřežením, výlety na sněžnicích a po zaledněném jezeru. 

  



 

  

 

Práce pro Mountain Park Lodges (MPL) 

 

Mountain Park Lodges nabízí šest plně vybavených hotelů a restaurací, přičemž čtyři z nich se 
nacházejí přímo v Jasperu. Mimo město leží Pyramid Lake Resort a Pocahontas Cabins. Pokud 

preferujete pracovat ve městě, potom bude Lobstick Lodge, Marmot Lodge, Château Jasper nebo 

Crimson Jasper to pravé místo pro vás. Všechny hotely jsou pouze 5-10 minut chůze od centra. 
Ubytování pro zaměstnance je k dispozici u hotelů nebo kousek od nich v 

zaměstnaneckých ubytovnách či apartmánech. Nájem se Vám strhává ze mzdy. 
Nejpopulárnějším prostředkem k dopravě je kolo. Většina zaměstnanců si na začátku léta kupuje nové 

či starší kolo, aby se mohla pohybovat po a okolo Jasperu.  

 

Léto představuje v Jasper National Park vrchol sezony a nabízí pracovní pozice na 4 – 6 měsíců a to 

přednostně pro studenty a mladé lidi z celého světa. Podle úrovně angličtiny, schopností a 

předešlých pracovních zkušeností se můžete ucházet o pozici pokojské, pomocníka v 
kuchyni, servírky/číšníka, pomocného číšníka,  údržbáře, recepční či v zákaznických 

službách. 

Zaměstnavatel bude nabírat převážně na letní sezónu: květen/červen – konec října 2015. Je zde 
však možnost získat práci i na zimní sezónu prosinec-duben 2015/2016. Pokud s Vámi bude 

zaměstnavatel spokojen, nebude problém si domluvit prodloužení pracovní smlouvy. 

Mzda: mezi $9,95 -14,50 CAD 

Při práci na zimní sezónu pro Mountain Park Lodges získáte 25% off na celosezónní permanentku ve 
středisku Marmot Basin, možnost využití sportovních zařízení společnosti. Více o zaměstnaneckých 

benefitech najdete v přiloženém dokumentu Recruitment Package MPL Jasper. 

Budete mít jedinečnou možnost pracovat a užívat si volný čas v Rockies a stát se součástí 
mezinárodního kolektivu a zapadnout i mezi místní. Díky tomu se zlepšíte v angličtině a získáte nový 

pohled na svět. Jako zaměstnanci MPL získáte slevy do místních restaurací, barů a zábavných center. 
Dostanete také slevy na jídlo v restauracích MPL a na ubytování v rámci hotelů MPL pro své přátelé a 

rodinu, pokud by Vás přijeli navštívit. MPL pro své zaměstnance pořádá během roku různé akce a 

párty, např. Annual Meet, Greet Party, Airfields Party, Christmas Dinner/Dance etc.  



 

  

 

Banff 

 

 

Banff je největší střediskové město v kanadských Rocky Mountains. Má 15 000 stálých obyvatel a 

každý rok ho navštíví tři miliony turistů. Nachází se ve stejnojmenném národním parku Banff (Banff 

National Park), který byl mimochodem jedním z prvních národních parků v Kanadě. Sousedí s dalšími 
čtyřmi národními parky: Jasper, Yoho, Kootenay a Waterton Lakes. Banff je obklopen nádhernou 

krajinou a zároveň disponuje vším, co může člověk potřebovat od restaurací, barů, klubů, kaváren a 
obchodů se suvenýry po kina, banky, knihovny, internetové kavárny a obchody s potravinami. Do půl 

hodiny jízdy od města leží Norquay, Lake Louise a Sunshine Village - tři velké lyžařské oblasti. V létě 
Banff nabízí množství golfových hřišť, turistických stezek kolem jezer, řek a národních lesů. Toto 

město je jednoduše outdoorový ráj. Banff je známý především v USA, Kanadě a Japonsku. 

 



 

  

 

Banff Lodging Company 

 

 

 

Nabízí práci v osmi hotelech, které jsou v Banffu či jeho okolí. Je považován za jedno z nejlepších míst 
v Kanadě, kde může člověk pracovat a to pro jeho profesionální a přátelské zaměstnance a benefity, 

které svým zaměstnancům poskytuje.  

Ubytování pro zaměstnance je k dispozici u hotelů nebo kousek od nich v 
zaměstnaneckých ubytovnách či apartmánech. Nájem se Vám strhává ze mzdy. 

Zaměstnavatel bude nabírat převážně na letní sezónu: květen/červen – konec října 2015. Je zde 

však možnost získat práci i na zimní sezónu prosinec-duben 2015/2016. Pokud s Vámi bude 
zaměstnavatel spokojen, nebude problém si domluvit prodloužení pracovní smlouvy. 

Mzda: $10,25-12,50 CAD 

V rámci práce pro Banff Lodging Company získáte navíc benefity jako např. zdarma půjčení kanoí, kol, 

možnost využití sportovních zařízení dané společnosti, zvýhodněnou cenu celosezónní permanentky, 
příspěvek na jazykový kurz a další. 

Umístění na danou pozici závisí na předešlých pracovních zkušenostech a úrovni Vaší 

angličtiny. Můžete se ucházet o pozice pokojské, pomocníka v kuchyni, servírky/číšníka, 
údržbáře a recepční. 

  



 

  

 

Panorama Mountain Village 
 

 

Panorama Mountain Village je horský komplex nacházející se v Purcell Mountains na okraji Britské 

Kolumbie ve Skalistých Horách (Rocky Mountains) asi 2,5 hodiny západně od Calgary a 1,5 hodiny od 

města Banff. Nejbližší město Invermere je vzdálené 18 km. Invermere má 3000 stálých obyvatel a v 
letních měsících nabízí skvělé koupání u nedalekých jezer Windermere a v řece Columbia. V Invermere 

jsou obchody, banky a několik barů a restaurací, kde můžete posedět se svými přáteli.  

Výhled z Panorama je opravdu úchvatný. Naskýtá se vám podhled na tisíce vrcholků včetně Mount 
Nelson tyčícího se vysoko nad Panoramou. Není zde nic, co by Vám připomínalo venkovní svět. Jste 

obklopeni panenskou přírodou.  

 

  



 

  

 

Hory nabízejí vzrušující aktivity po celý rok. V létě resort zajišťuje golfové hřiště, horské cyklotrasy, 

downhill sjezdy přímo v resortu, bike park, turistické stezky, bazény s tobogány a termálními prameny, 

venkovní dětský koutek a další. Během léta se v Panorama konají i různé události jako svatby a 
konference. V zimě se Panorama stává rodinným resortem se třemi vysokorychlostními vleky a 

sjezdovkami pro všechny úrovně lyžařů a snowboardistů. Pod Panoramou se nachází 1.152 hektarů 
sjízdného terénu s převýšením 1.300 m.  

Hlavní letní sezóna začíná okolo 21. června a končí 7. září a hlavní zimní sezóna je od 2. prosince do 

16. dubna. Panorama bude nabírat na období letní sezóny (květen – říjen 2015) a zimní 
sezóny (prosinec – duben 2015/2016). Na konci sezóny mohou zaměstnanci žádat o práci na 

další sezónu. Během léta má Panorama 150 zaměstnanců a v zimní sezóně 350. Je tedy dost velká na 

to, aby dokázala nabídnout zákazníkům vše potřebné, ale zároveň dost malá na to, aby stále vytvářela 
osobní, přátelskou a rodinnou atmosféru.  

Podle úrovně angličtiny, schopností a předešlých pracovních zkušeností se můžete 

ucházet o pozice pokojské, pomocníka v kuchyni, servírky/číšníka, barmanky/barmana 
údržbáře, recepční, vlekaře, kontrolu lístků  a další pozice spojené s provozem střediska.  

Mzda: $10,25–13 CAD.  

Při práci pro Panorama Mountain Village získáte celosezónní permanentku zdarma (Free Mountain Bike 

or Ski Season Pass). Můžete využívat zařízení resortu např. výřivky, tenisové kurty, zdarma autobus do 
Invermere (nepravidelný v létě), slevy na jídlo v resortu, zaměstnanecké aktivity a večírky. 

Účastníci letní sezóny budou bydlet v ubytování pro zaměstnance v Panorama Mountain 

Village. Účastníci zimní sezóny budou bydlet jak v tomto ubytování, tak i ve vlastních soukromých 
podnájmech ve městě Invermere. Během léta jezdí místní autobus mezi Invermere a Panorama 

jednou týdně a v zimě, kdy je zde mnohem více zaměstnanců, jezdí autobus denně, není však 
problém dohodnout se na share ride autem s dalšími lidmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


