
 

 

Dolgozz a büki gyógyfürdőben!   

A medencéknél, a ruhatárban, a pénztáraknál és a vendéglátásban is 

számítunk rád, a pihenőnapjaidon pedig strandolhatsz, sportolhatsz, 

pihenhetsz a fürdőben. 

Mozgalmas nyárra számítunk Bükfürdőn: az angol, a német, a cseh nyelvet 

élesben gyakorolhatod, hiszen számos külföldi vendégünk van! 

 

Összeszedtünk minden praktikus tudnivalót a munkáról: 

Választható munkakörök és órabérek: 

• Medenceőr   1400 Ft/h 
• Uszodamester   1500 Ft/h 
• Ruhatáros   1400 Ft/h 
• Takarító    1400 Ft/h 
• Sportszer kölcsönző  1400 Ft/h 
• Pénztáros   1500 Ft/h 
• Szemétszedő   1400 Ft/h 
• Konyhai kisegítő   1500 Ft/h 
• Pultos    1500 Ft/h 

• Pultos (pénzkezelő)  1800 Ft/h 
 
Foglalkoztatás szabályai: 
 
18 év alatti diákok esetében: 

• Napi maximális munkaidő 8 óra (+munkaközi szünet) 
• Munkaközi szünet 4,5 óra után 30 perc  
• Munkaközi szünet hat óra után 45 perc  
• Napi pihenőidő 12 óra  
• Éjszakai munka nem rendelhető el  
• Legalább heti két pihenőnap 

Minden esetben szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása! 
 
18 év feletti diákok esetében: 

• Napi maximális munkaidő: 12 óra (+munkaközi szünet)  
• Munkaközi szünet hat óra után 20 perc  
• Napi pihenőidő 11 óra 

 
Juttatások: 

• napi egyszeri kedvezményes dolgozói menü (A menü 500 Ft/adag, B menü 800 Ft/adag) 
• szabadnapokon fürdőzés, szaunázás, strandolás 

• minden nap tiszta egyen póló 
• munkavédelmi cipő 
• belépéskor üzemorvosi vizsgálat 



 
 

Szükség esetén a távolról érkező 18 év feletti munkavállalóknak szállást is 
biztosítunk. 
 

 
A szállásra ne legyen gondod! A fürdő teljesen felszerelt faházaiban lakhatsz, 
ha nálunk dolgozol. Kutyádat, macskádat, az aranyhaladat és a papagájodat is 
hagyd otthon a nyárra, csak az ágyneműdet hozd, minden mást megtalálsz a 
nemdohányzó apartmanban! Két perc séta a mozi és a buszállomás, a 
városban van minden, amire szükség lehet a postától a gyógyszertárig. 
 
Itt van minden, amit tudod kell a szálláslehetőségről: 
 
Szállás: 

• 3 perc séta munkahelytől 
• 2 szobás, nappalis faházak 
• 4-5 fő befogadására alkalmasak  

• házanként WC, fürdőszoba, felszerelt konyha, TV 
• mosási lehetőség  

• udvaron parkolási lehetőség 
 

Fontos tudnivaló: 

• A lakásokban az alkoholfogyasztás, a dohányzás és kisállattartás tilos! 
• Ágynemű van, csak ágyneműhuzatot kell hozni! 

 
További hasznos információk: 

• Bükfürdőn élelmiszerbolt, posta, orvosi ellátás, Bükön gyógyszertár található. 

• Buszpályaudvar 2 perces sétára van a szállástól 
 

 

 


