WIEDEŃ
Język niemiecki + Płatna praca
Opis programu
Nasza partnerska szkoła językowa oferuje połączenie kursów języka niemieckiego z programem praktyk
zawodowych lub płatnej pracy. Program jest podzielony na dwie części. Początkowo student uczestniczy w
kursie języka niemieckiego 20 lub 30 godzin tygodniowo przez minimum 4 tygodnie aby polepszyć swoje
umiejętności językowe komunikacji w języku niemieckim. Lekcje gramatyki i konwersacji pomagają w
nauce tworzenia poprawnych zdań i wzbogaceniu słownictwa. Studenci ćwiczą pisanie listów formalnych i
nieformalnych, poprawiają swoje umiejętności językowe podczas zajęć poświęconych „słuchaniu” i
„czytaniu”. Drugi etap to praca płatna przez minimum 2 miesiące w austriackiej firmie, na przykład w
hotelu, restauracji, biurze podróży, firmie zajmującej się importem i eksportem etc. Firmy mogą
znajdować się w Wiedniu, Salzburgu lub kurortach turystycznych w Alpach.

Wymagania
•
•
•
•
•
•
•

Preferowany wiek: od 16 do 30 lat.
Przeznaczone dla studentów pochodzących z Unii Europejskiej, Norwegii, Istandii,
Liechtensteinu, Szwajcarii
Minimalny okres trwania to 8 tygodni: 4 tygodnie kursu języka niemieckiego + 4
tygodnie pracy.
Maksymalny okres trwania: 36 tygodni kursu języka niemieckiego, okres pracy:
maksymalnie 1 rok (może się zmienić)
Dobra znajomość języka niemieckiego (na przykład niminum 2–3 lata wcześniejszej
nauki lub minimum 12 tygodni kursu w naszej partnerskiej szkole językowej).
Dobry poziom języka angielskiego
Dokumenty poświadczające ubezpieczenie powinny zostać wysłane przed przyjazdem
na miejsce (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie
prywatnego ubezpieczenia).

Aby uzyskać więcej informacji o kursach w Wiedniu prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/austria/wieden/acti-lingua/kursy-jezykaniemieckiego.htm

Program płatnej pracy
Student może pracować w:
•
•
•

Turystyce: American Express Reisebüro, Austrian Airlines, Kuoni, Vienna Toursim Board
Hotelarstwie i cateringu: Hotel Auspera, Hotel Neuhaus, Hotel Bellevue, Hotel Kummer,
Salmbräu, Silvretta Nova
Szkoły sportów zimowych: Instruktor jazdy na nartach/ Instruktor jazdy na
snowboardzie

Warunki pracy:
•
Godziny pracy: 20–50 godzin w tygodniu, 1–2 dni wolne w tygodniu
•
Napiwki: EUR 7–15/dziennie, zależy od rodzaju pracy
•
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest opłacane przez firmę
•
Pensja to minimum 290 EUR. Zazwyczaj firma zapewnia zakwaterowanie lub w przypadku
gdy nie zapewnia, pracownik otrzymuje większą pensję.

Cena
Opłaty związane z pośrednictwem: EUR 392
Obejmuje: pomoc w poszukiwaniu praktyk w austriackiej firmie: rozmowy kwalifikacyjne
telefoniczne; wybór najodpowiedniejszej dla studenta firmy, ocena i raport końcowy.
Nie obejmuje: zakwaterowania, kursu języka niemieckiego, transferu z lotniska, opłaty za wysyłkę
dokumentów wizowych, opłaty rejestracyjnej, etc.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/austria/wieden/acti-lingua/ceny.htm

Jak zarezerwować
Aby dokonać rezerwacji tego programu powinni Państwo wysłać:
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae w języku niemieckim lub angielskim
List motywacyjny (Dlaczego są Państwo zainteresowani tą pracą?)
3 zdjęcia.
Wypełniony formularz dotyczący programów pracy
Zapis na kurs języka niemieckiego
Kopię ubezpieczenia

Zakwaterowanie(opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas Pańskiego kursu oraz pracy w Wiedniu:
Na życzenie organizujemy zakwaterowanie w rodzinie goszczącej lub w rezydencji studenckiej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/austria/wieden/actilingua/zakwaterowanie.htm
Uwaga:
Prosze mieć na uwadze, iż stanowisko jakie możemy zaproponować jest zależne od Państwa
wcześniejszego doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz poziomu języka niemieckiego. Nie
gwarantujemy otrzymania określonego stanowiska, określonej lokalizacji lub konkretnego
wynagrodzenia. W przypadku gdy nie uda się znaleźć dla Państwa pracy, opłata zostanie zwrócona.

Wizy
Studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej, Isladii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii nie
potrzebują wizy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiz potrzebnych aby wyjechać do Austrii prosze
odwiedzić stronę:
www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry.html.

