BARCELONA, HISZPANIA
POŚREDNICTWO W ZNALEZIENIU PRACY

Opis programu
Ten program oferuje wyjątkową możliwość nauki języka hiszpańskiego i ćwiczenia go w
pracy. Studenci zdobędą nie tylko cenne doświadczenie zawodowe, ale również ale również
poznają funkcjonowanie określonego sektoru na tle kultury hiszpańskiej.
Studenci rozpoczną program od kursu standardowego języka hiszpańskiego trwającego co
najmniej 6 tygodni. Program jest połączeniem kursu grupowego z sesjami stworzonymi aby
pomóc studentom w znalezieniu pracy. Studenci otrzymują pomoc w stworzeniu odpowiedniego CV
oraz listu motywacyjnego w języku hiszpańskim. Zostają oni zapoznani z miejscami gdzie najlepiej
znaleźć pracę, jak również szkoła organizuje im rozmowy kwalifikacyjne w agencjach pracy.
Po odbyciu kursu studenci podejmują pracę na okres 2 do 6 miesięcy.
Miejsce pracy zależy od poziomu językowego, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego
studenta. Jako, iż Barcelona jest bardzo turystycznym miejscem, posiada ona wiele miejsc pracy w
sektorze turystyki.
Zarobki oraz warunki pracy zależne są od firmy.
Ten program jest dostępny przez cały rok (rozpoczęcie w każdy poniedziałek), jednak najwięcej
miejsc pracy jest w sezonie letnim. Radzimy rozpoczęcie programu od kwietnia do czerwca.
Prosze mieć na uwadze, iż nie możemy zagwarantować miejsca pracy, jako iż zależne jest ono od
przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z agencjami pracy. Zapewniamy jednak minimum
trzy rozmowy kwalifikacyjne.

Szczegóły programu
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek: 18 lat
Program jest dostępny jedynie dla obywateli krajów członkowskij Unii Europejskiej
Poziom języka hiszpańskiego: minimum średniozaawansowany
Czas trwania kursu: 6 lub 12 tygodni
Miejsce pracy na 8 do 24 tygodni
Rodzaj kursu: standardowy ( 20 lekcji w tygodniu)
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych kursów prosze odwiedzić stronę
internetową: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona.htm

Ceny
Pośrednictwo w znalezieniu płatnej pracy (dotyczy kursów 6 do 12-tygodniowych): 200
EUR
Pośrednictwo w znalezieniu płatnej pracy (dotyczy kursów powyżej 12 tygodni): ZA
DARMO
Obejmuje: Pośrednictwo w znalezieniu płatnej pracy
Nie obejmuje: kursu językowego, zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, etc.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona/ih-barcelona/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Studenci mogą wybrać pomiędzy zakwaterowaniem u rodziny goszczącej, w apartamencie
dzielonym lub w rezydencji studenckiej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić naszą stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona/ihbarcelona/zakwaterowanie.htm

Wiza
Od studentów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej wiza nie jest wymagana.
Studenci są odpowiedzialni za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą.
Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić następujące strony:
http://www.maec.es/en/Home/Paginas/HomeEn.aspx oraz http://www.embassyworld.com/

