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Інформаційний	лист	щодо	умов	стажування	
	в	Австралії	на	2017	рік	

	
Тривалість	програми	складає	12	місяців.	Наявні	наступні	галузі	для	розміщення:	

 Сільське	 господарство	 ‐	 вирощування	 та	 збір	 пшениці,	 ячменю,	 	 вівсу,	 гороху,	 	 рапсу;	
молочні	ферми;	вівці;	свиноферми;	м’ясні	корови	та	ранчо.	

 Садівництво	 ‐	 розсадники	 дерев	 та	 кущів;	 вирощування	 квітів;	 фруктові	 сади;	 овочі	 та	
тропічні	фрукти.	

 Бджільництво	–тільки	для	тих,	хто	має	попередній	досвід	
	
Вимоги	до	кандидатів	
 Вік	від	20	до	30	років	включно	
 Аграрна	 освіта	 або	 три	 роки	 підтвердженого	 досвіду	 у	 сільському	 господарстві	

(перевірятиметься	Імміграційною	службою	Австралії)	
 Неодружений	(обов’язкова	умова)		
 Попереднє	стажування	в	сільському	господарстві	за	кордоном	терміном	від	6	місяців	
 Досвід	роботи/практики	у	обраній	сфері		
 Розмовний	рівень	англійської	мови	
 Права	водія	міжнародного	зразка	
	
Стандартний	 робочий	 тиждень	 складає	 38	 годин,	 понаднормові	 години	 надаються	 за	

погодженням	 з	 фермером,	 оплачуватимуться	 за	 звичайною	 ставкою.	 Надається	 1	 година		
неоплачуваного	 часу	 на	 перерву	 кожного	 робочого	 дня,	 30	 хвилин	 на	 ланч	 та	 	 2	 перерви	 									
по	15	хвилин.		Один	вихідний	на	тиждень.		

Стипендія	практиканта	складає	17,70	А$	за	годину	незалежно	від	обраного	Вами	напрямку	
стажування.	 Податки	 складають	 від	 12%	 до	 19%.	 	 Витрати	 на	 проживання	 складатимуть	
приблизно	100	А$	на	тиждень,	харчування		‐	від	50	до	100	А$	на	тиждень.		

Після	 завершення	 стажування	 в	 Австралії	 вам	повертатиметься	 частина	 податків,	 	 сума	
розраховується	окремо	в	залежності	від	регіону	Австралії.	

За	 кожен	 відпрацьований	 тиждень	 нараховується	 2.923	 години	 оплачуваних	 відпускних.	
Лікарняний	надається	тільки	на	5	днів	за	12	місяців	практики.	

	
Процес		подачі	документів:	

1) ви	проходите	інтерв’ю	з	представником	Міжнародного	центру	
2) отримуєте	на	імейл	лист	з	умовами	програми	та	анкетою	для	заповнення	
3) збираєте	всі	необхідні	документи	та	сплачуєте	квитанцію	за	консультацій	ні	послуги	

(див.	перелік	нижче)	
4) подаєте	ваш	пакет	документів	до	розгляду	одним	зі	способів:		а)	скануєте	та	відправляєте	

на	 doc@infoworld.com.ua	 або	 interinfocentre@gmail.com	 	 б)	 відправляєте	 кур’єрською	
службою	доставки	на	нашу	адресу,	в)	привозите	особисто	до	нас	в	офіс	
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5) телефонуєте	нам,	щоб	перевірити,	чи	всі	документи	ми	отримали	
6) чекаєте	нашого	повідомлення	щодо	Вашого	розміщення	в	Австралії	
7) після	 отримання	 розміщення	 сплачуєте	перший	внесок	 (екв.	 900$,	 Вам	 буде	 надіслано	

рахунок	від	австралійської	організації)	
8) отримуєте	повідомлення	щодо	проходження	медогляду	(флюорографія,	загальні	аналізи	

крові	та	сечі	вартість	‐	5200	грн.	станом	на	23‐11‐2015,	авторизована	клініка	знаходиться	тільки	
у	Києві)		

9) чекаєте	нашого	повідомленні	з	приводу	видачі	візи	
	
Приблизний	термін	оформлення	документів		‐		від	2х	до	5ти	місяців.	
					
Вартість	програми	складає	екв.	3650$	(включно	зі	страхуванням)	+	мед.	огляд	(5200	грн.)	+	

авіа	переліт	в	обидва	боки	(від	екв.	2000	доларів	США)		
(Вартість	 програми	 може	 змінюватися	 в	 залежності	 від	 зміни	 курсу	 валют	 або	 зміни	

вартості	імміграційних	послуг)	
	
Страхування	 включатиме	ФРАНШИЗУ	в	250$,	 тобто,	 якщо	сума	рахунку	вашого	 звернення	

до	лікаря	становитиме	менше	250$,	Ви	сплачуєте	витрати	самостійно.	
	

ОБОВ’ЯЗКОВІ	документи:	
(до	розгляду	приймається	ТІЛЬКИ	ПОВНИЙ	пакет	документів!)	

 Підписаний	інформаційний	лист	щодо	умов	практики	в	Австралії	на	2017	рік	
 Заповнена	анкета		
 Автобіографія	(англійською	мовою)	
 Резюме	або	CV	(англійською	мовою).		
 Одна	 або	 дві	 рекомендації	 (виключно	 українською	 мовою,	 якщо	 це	 не	 закордонні	
практики)	з	перекладом		

 2	фото	формату	3,5	на	4,5	см	
 Для	 студентів	 ‐	 довідка	 з	 місця	 навчання	 з	 датою	 видачі	 не	 раніше	 3х	 місяців	 від	 дати	
подання	документів	(виключно	українською	мовою	+	переклад)		

 Для	випускників	 ‐	 копія	 всіх	 дипломів	 (без	 додатків	 з	 оцінками)	 з	 перекладом	 (вільний	
стиль,	без	нотаріального	засвідчення)	та			

 Довідка	з	місця	працевлаштування	з	датою	видачі	не	раніше	3х	місяців	від	дати	подання	
документів	 (обов’язково	 пов’язана	 з	 сільським	 господарством,	 офіційна,	 СПРАВЖНЯ,	
перевірятиметься	 Імміграційною	 службою	 Австралії),	 виключно	 українською	 мовою	 +	
переклад	(нотаріальне	засвідчення	або	бюро	перекладів)	

 Копія	першої	сторінки	закордонного	паспорту	та	всіх	віз	
 Копія	прав	водія	міжнародного	зразка		
 Фотографії	з	попередніх	закордонних	практик	(ЗА	БАЖАННЯМ)	
 Підписаний	 договір	 про	 надання	 послуг	 (заповнюється	 в	 двох	 екземплярах,	 один	
залишається	у	практиканта).	

 Копія	квитанції	про	сплату	консультаційних	послуг	(400	грн.)	
	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	

!!!		Приклади	всіх	документів	можна	отримати	у	вашому	навчальному	закладі	або	
надіслати	нам	запит	електронною	поштою	!!!	
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Зауважте!	

Австралійці	 –	 дуже	 пунктуальні	 та	 відповідальні	 люди.	 Ви	 маєте	 бути	 присутнім	 на	
фермі/теплиці	 на	 початку	 робочого	 дня	 у	 вказаний	 час.	 Якщо	 призначено	 на	 7	 годину	 ранку,	
навіть	 п’ятихвилинне	 запізнення	 рахується,	 як	 невідпрацьована	 година.	 Тож,	 якщо	 ферма	
розташована	на	деякій	відстані	від	місця	проживання,	виходьте	заздалегідь.		

СУВОРО	забороняється	користуватися	мобільним	телефоном	під	час	роботи!	Ви	не	можете:	
перевіряти	час,	відсилати	СМС,	слухати	музику	у	навушниках,	телефонувати	або	відповідати	на	
дзвінки	протягом	робочого	 часу.	 Також	СУВОРО	 забороняється	 паління	під	 час	 робочого	 часу,	
навіть	якщо	у	вас	перерва	і	вийшли	з	теплиці	на	вулицю.	

Якщо	Ви	у	анкеті	вказали,	що	не	палите,	а	після	прибуття	до	ферми	виявилося,	що	це	не	так,	
фермер	має	повне	право	звільнити	Вас,	навіть,	якщо	Ви	палите	у	вільний	час	у	відведеному	для	
цього	місці.	Також,	всю	 інформацію,	яку	ви	вказали	в	резюме,	біографії	та	рекомендаціях	буде	
перевірено	 Імміграційною	 службою	 Австралії.	Тож,	 будь‐ласка,	 пишіть	 в	 анкетах	 правдиву	
інформацію	та	подавайте	виключно	оригінальні,	правдиві	документи.	

Ви	не	маєте	права	обговорювати	дії	фермера	або	його	родину	з	 іншими	практикантами	на	
цій	або	іншій	фермі,	навмисно	затягувати	виконання	наданих	завдань,	не	з’являтися	на	роботу	
без	 попередження.	 В	 той	 же	 час,	 прохання	 сповіщати	 щодо	 випадків	 несвоєчасної	 виплати	
стипендії,	щодо	неналежних	умов	проживання,	харчування	тощо.	

Зауважте	також,	що	практикант	не	має	права	самостійно	ремонтувати	будь‐яке	обладнання	
на	 фермі	 без	 попередньої	 згоди	 фермера.	 Також	 потрібно	 питати	 дозволу	 на	 встановлення	
Інтернету,	 якщо	 ви	 запрошуєте	 друзів	 чи	 знайомих	 на	 вихідні.	 Якщо	 практикант	 проживає	 в	
родині	фермера,	він	має	питати	дозволу	на	користування	комп’ютером	фермера,	користування	
кухнею	для	приготування	їжі.		

Я____________________________________________(ПІБ),	 ознайомлений	 з	 умовами	 та	 вимогами	 програми	
стажування	в	Австралії	на	2017	рік,	прочитав	(ла)	та	зрозумів	(ла)	зміст	програми	повністю.	

Своїм	підписом	я	підтверджую,	що	всі	документи,	які	я	надав	(надала)	є	СПРАВЖНІМИ	

Дата	________________	 Підпис	___________________	


