ЛІТО 2019: Стажування та Практика в БОЛГАРІЇ

There are no translations available.

Запрошуємо студентів та випускників ВНЗ взяти участь у програмі літніх практик та
стажувань в отелях Болгарії -2019.

Для участі у програмі необхідно звернутися у ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ Вашого ВНЗ або
нашого офісу

Програма "Practice in Bulgaria - Summer 2019".

ЧОМУ? Є можливість: 1. Отримати унікальний досвід практики за кордоном - мрії
багатьох молодих людей. 2. Перевірити свої навички і знання, беручи участь в програмі
стажувань.

ПЕРЕВАГИ:
- ОФІЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ - дозвіл на практику від Агенції з зайнятості в Республіці
Болгарія.
- СТАБІЛЬНА ОПЛАТА ПРАКТИКИ: 250 € - 350 € нетто в місяць + чайові. Додаткові
бонуси від 30 € до 50 € за переробку або за добре виконану роботу, 60 € -80 €
одноразово, для покриття витрат на транспорт і страховку.
- КРАЩІ МЕРЕЖЕВІ ГОТЕЛІ - MPM Hotels, SOL Hotels, Melia Hotels, FPI Hotels, HVD
Hotels, T-Hotels, VICTORIA GROUP - 40 готелів
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- КРАЩІ КУРОРТИ ДЛЯ СТАЖУВАННЯ: курортні комплекси Сонячний берег, Золоті
піски, Св. Константін і Олена, Еленіте, Несебр, Помор'я, Созополь та інші - 10 курортів
- ВИБІР ПОСАДИ: співробітники рецепції, бармени, офіціанти, помічники кухаря,
покоївки, швейцари / Белбі - 1800 вакансій

УМОВИ УЧАСТІ:
1. Брати участь у програмі можуть студенти, випускники ВНЗ та дипломовані
фахівці у віці від 18 років.
2. Тривалість програми: не менше ніж 88 діб, але почати можна з
15.05.2019-30.09.2019.
3. Офіційне оформлення практиканта згідно з трудовим кодексом Болгаріі.
4. Графік роботи: встановлює роботодавець - 6-ти денний робочий тиждень по 8
годин на день. 1 день вихідний. Роботодавець має право змінити кількість робочих годин
як в більшу, так і в меншу сторону, в зв'язку з робочою необхідністю (погодні умови,
маленький або великий потік клієнтів тощо).
5. Винагорода: встановлює роботодавець 250 € - 350 € нетто в місяць. Виплачується
1-2 рази на місяць.
6. Проживання: надає роботодавець безкоштовно по 3-4 чол. в кімнаті.
7. Харчування: надає роботодавець 3 рази в день безкоштовно.
8. Знання та володіння іноземними мовами вітається, але не обов'язково.
9. На час проходження практики за стажерами закріплюється куратор, який постій
но перебуває в Болгарії
, до якого можете звернутися з усіх питань.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: для власників міжнародних посвідчень студента ISIC 80
€
,
для інших - 1
00 €
.

У вартість входить:
1. Консультування та інформаційна підтримка на кожному етапі програми
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2. Надання вакансії і дозволу на роботу
3. Консультаційні послуги в організації трансферу і страхування
4. Інформаційна підтримка в період перебування на території Болгарії

Додатково оплачується:
1. Проїзд в Болгарію оплачує учасник програми самостійно (вартість проїзду
автобусом 35 € в одну сторону влітку).
2. Вартість консульського збору (всім особам, старше 18 років) - 35 €, оплачується
окремо. Всі послуги з оформлення віз для учасників програми безкоштовні. Для
власників біометричних паспортів віза не потрібна.
3. Вартість медичного страхового поліса на 90 днів - від 850 грн, оплачується
додатково / можливість вибору страхової компанії /
4. Санітарна книжка (якщо портібно для конкретної вакансії)* 15 євро - оформляє
книжки роботодавець, але платить за них студент, на місці по приїзду.
ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ УЧАСТІ:
- Завантажити та заповнити АНКЕТУ ЗАЯВНИКА
АНКЕТА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКА &gt;&gt;
- Докласти фотографію 3,5 х 4,5 (80% заповнення обличчя), 1 фото в повний зріст і
сканований закордонний паспорт
- Всі документи відправити на пошту okoprofkom@gmail.com
- Після присвоєння ID-номера сплатити реєстраційний збір 40 €. Реєстраційний збір
включений в загальну вартість програми.
- Після отримання підтвердження вакансії від готелю необхідно сплатити залишок
суми за участь і передати документи для оформлення візи (не пізніше, ніж за 30 днів до
виїзду).
Необхідні документи:
1. Закордонний паспорт + копія закордонного паспорта (1 сторінка та попередні
болгарські візи)
2. Заповнена АНКЕТА для оформлення болгарської візи
3. 1 фото 3,5 х 4,5 на білому фоні (80% заповнення обличчя) та 1 фото в повний зріст

є.

4. Копія атестату про завершену середню освіту
5. Копії сертифікатів про знання іноземних мов та рекомендації з минулих робіт - якщо

УВАГА! БЕЗ ОПЛАТИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗБОРУ ЗАЯВКА ВВАЖАЄТЬСЯ
НЕДІЙСНОЮ І НЕ ЙДЕ В РОБОТУ!
ЧАСТИНА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗБОРУ в
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сумі 40
приймаються до 15.06.19.

€ є безповоротною! Документи

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ У ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ ВАШОГО
ВНЗ АБО ДО НАШОГО ОФІСУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ (067) 542-25-00.
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