AUSTRALIA
Sydney, Brisbane, Perth, Darwin & Cairns
Kurs języka angielskiego + Doradztwo w poszukiwaniu
pracy “MyJob”

Dla wielu studentów z różnych części świata Working Holiday Visa jest fantastyczną możliwością
na podróżowaie i doświadczenie życia w Australii! Studenci, którzy chcieliby podróżować z wizą
turystyczną również mogą wziąć udział w tym programie, ale muszą oni pracować nie więcej niż 20
godzin tygodniowo.
Aby Twój pobyt w Australii był owocny bardzo ważne jest abyś posługiwał się językiem angielskim w
codziennym życiu. Program język angielski + doradztwo w poszukiwaniu pracy szczególnie stworzony
aby pomóc studentom posiadającym poziom średniozaawansowany języka angielskiego w
znalezieniu sezonowej pracy lub pracy na pół etatu.
Program składa się z minimum 2 tygodni poświęconych aspektom praktycznym potrzebnych w
znalezieniu pracy oraz praktycznym umiejętnościom językowym najważniejszym w pracy
tymczasowej.
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Porady w szukaniu pracy
Przygotowanie odpowiedniego CV oraz listu motywującego
Język używany w pracy w sektorach hotelarskim oraz usługowym na przykład:
restauracje, hotele, bary, sklepy, viura, sprzątanie oraz budownictwo.
12 miesięcy dostępu do bazy danych MyJob.
Porady i wskazówki na temat dodatkowych wymagań, które muszą spełniać studenci
aby pracować w Australii jak na przykład: RSC, Green Card, itp.

Szczegóły:

•
•
•
•
•
•

20 lekcji w tygodniu + 5 lekcji nadzorowanych nauki indywidualnej w tygodniu
Plan zajęć: poniedziałek - piątek od 8:30 do 14:30 oraz 2 godziny w tygodniu pomocy w
poszukiwaniu pracy.
Terminy rozpoczęcia: każdy poniedziałek
Minimalny wymagany poziom: Średniozaawansowany
Czas trwania: 2 tygodnie
Cena: AUD 250 + cena kursu języka angielskiego

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Szkoła może zaoferować studentom zakwaterowanie u rodziny goszczącej, w rezydencji studenckiej
lub mieszkaniu dzielonym podczas gdy uczestniczą w kursie języka angielskiego.
Aby poznać więcej szczegółów dotyczących zakwaterowania jakie można wybrać podczas
uczestniczenia w kursie języka angielskiego prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/australia.htm

Informacje o wizie
Student ponosi odpowiedzialność za dotarcie do Australii z właściwą wizą. Aby uzyskać więcej
informacji prosze odwiedzić: http://www.immi.gov.au/
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