Byron Bay, AUSTRALIA
JOB CLUB
Opis programu

Szkoła oferuje pośrednictwo w poszukiwaniu płatnej pracy w Byron Bay podczas odbywania
przez Państwa kursu języka angielskiego lub po jego skończeniu!
Ta dodatkowa usługa może być zarezerwowana w połączeniu z kursem języka angielskiego co
najmniej 10-tygodniowym.
Praca może mieć miejsce w następujących sektorach:
•
•
•
•

Hotelarstwo: sprzątanie, bary i restauracje, etc.
Farma: zbieranie owoców, uprawa roślin, sadzenie nasion/orzechów
Fabryka: linia produkcyjna w fabrykach
Opieka nad dziećmi (niania)

Zarobki to 15-19$ za godzinę, w większości nocą i weekedami.
Można zapisać się do job clubu w recepcji szkoły udostępniając kopię paszportu, wizę oraz swoje CV.
Spotkania Job Club:
Co tydzień w czwartek o 15:30. Musicie być Państwo zapisani do Job Club’u aby móc uczestniczyć w
spotkaniach.
Rodzaj członkostwa: Praca długoterminowa
Ten rodzaj członkostwa obejmuje pomoc w znalezieniu pracy, która może być dorywcza, na
częściowy etat lub pełny. Na przykład hotelarstwo (mycie naczyń, kelnerzy, barista) oraz farmy.

Wymagania
fef
•
•
•

Posiadanie ważnej wizy umożliwiającej pracę w Australii (na przykład Working Holiday Visa,
Student Visa)
Wszyscy uczestnicy muszą uczestniczyć w co najmniej 10-tygodniowym kursie języka
angielskiego w BBELS
Średniozaawansowany niższy poziom języka angielskiego przed zapisem
Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów w Byron Bay prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/australia/byron-bay/bbels---byron-bayenglish-language-school/kursy-jezyka-angielskiego.htm
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Ceny
Zapis do klubu Job Club: 200 AUD
Cena obejmuje: aktualizacje ofert pracy, pomoc w pisaniu CV oraz listu motywacyjnego, ubiegania
się TFN (tax file number), jedna rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą z Australii
Cena nie obejmuje: kursu języka angielskiego, zakwaterowania, opłaty rejestracyjnej, opłaty
rejestracyjnej za zakwaterowanie, transferu z lotniska, etc.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzieć naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/australia/byron-bay/bbels---byron-bay-englishlanguage-school/ceny.htm

Zakwaterowanie
Nasza partnerska szkoła językowa oferuje zakwaterowanie w:
•
Rodzinie goszczącej
•
Domach studenckich
•
Szkolnym hostelu
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/australia/byron-bay/bbels---byron-bay-englishlanguage-school/zakwaterowanie.htm

Wiza
Niezależnie od Państwa narodowości. Jeżeli planują Państwo swój pobyt na mniej niż 3 miesiące
możliwym jest otrzymanie eVisitor Visa na: www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm jeśli pochodzą
Państwo z jednego z wymienionych krajów: Andorra, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania – obywatele brytyjscy,
obywatele Watykanu.
Jeżeli nie przysługuje Państwu eVisitor Visa (jeżeli Państwa narodowość nie widnieje na powyższej
liście, ale planowany przez Państwa pobyt ma być dłuższy niż 3 miesiące lub jeżeli chcą Państwo
pracować podczas pobytu w Australii, mają Państwo szeroki wybór innych wiz.
Prosze sprawdzić szczegółową listę możliwości Australian Visa Wizard (niekoniecznie muszą Państwo
wybrać „study” jako cel podróży w „1. Why do you want an Australian visa?” jeżeli planują Państwo
uczestniczyć w kursie językowym w naszej szkole partnerskiej).
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat regulacji wizowych dotyczących Państwa narodowości
prosze sprawdzić na Embassyworld.com lub skontaktować się z naszym konsultantem.

Prosze wziąć pod uwagę przepisy tranzytowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych
jeżeli planują Państwo lecieć do Australii przez Stany Zjednoczone.
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Czy mogę zmienić moją wizę będąc w Australii?
Tak. Teraz jest możliwa zmiana wizy będąc już na miejscu. Jednak dla niektórych narodowości jest
to niemożliwe. Bardzo istotne jest sprawdzenie w Departamencie ds. Imigracji w najbliższej
Ambasadzie Australii aby uzyskać więcej szczegółów. Restrykcje dotyczą również niektórych
narodowości – prosze sprawdzić w Ambasadzie Australii aby dowiedzieć się więcej szczegółów.
Procedura oraz koszt zmiany wizy jest taka sama jak w Państwa kraju.
Czy mogę pracować podczas mojego pobytu w Australii?
Tak, posiadając wizę studencką można pracować w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Możecie
Państwo również pracować posiadając wizę Working Holiday Visa. Praca nie jest dozwolona dla osób
posiadających wizę turystyczną.
We wszystkich przypadkach, odpowiedzialnością klienta jest przyjazd na miejsce z odpowiednią
wizą. StudyGlobal nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z wizą.
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