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Інформаційний лист щодо умов стажування
в Нідерландах на 2018 рік
Програма є практичною, та направлена на набуття досвіду у сільському господарстві для
студентів аграрних закладів освіти. Тобто, практиканти проживатимуть в родині (або в
окремому будинку), працюватимуть на фермі (яку самі оберуть – молочну, тваринницьку,
свиноферму, садівництво, теплиці, квіти, декоративні рослини, овочі, фрукти, ферму
змішаного типу, ферму з виробництву сиру тощо) разом з господарями, матимуть
безкоштовне проживання та триразове харчування.
Кожен практикант отримує стипендію «брутто» € 780,00 на місяць. З цієї суми
відраховується €167,50 за проживання, €198,- за харчування і €414,75 євро на місяць залишок «кишенькових грошей». Якщо проживання практиканта організоване окремо від
родини фермера, практикант отримує додатково до «кишенькових грошей» €95 євро на
тиждень для сплати за проживання + €45 євро на тиждень - на харчування.
Робочий тиждень складає в середньому 40 годин, надається 1,5 вихідних на тиждень.
Додаткові робочі години можуть бути відшкодовані за рахунок додаткового вільного часу
або грошима. Спосіб компенсації обирає виключно фермер.
Термін перебування в Нідерландах складає 3 місяці і не може бути подовжений.
Розміщення вдвох на одній фермі можливе, але не гарантується. Тобто, голландська
приймаюча організація залишає за собою право надати розміщення на різних фермах.
Термін оформлення документів складає 4 місяці, тобто, якщо ви надали ПОВНИЙ ПАКЕТ
документів у грудні 2017 року, виїзд буде заплановано на травень або червень 2018.
•
•
•
•

Необхідні вимоги:
Вік від 18 до 26 років
Студент (КРІМ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО КУРСІВ) аграрного закладу освіти наступних
факультетів: ветеринарний, зооінженерний (біолого-технологічний), агрономічний,
захисту рослин, ландшафтний дизайн, механізація с/х.
Неодружений (на), без дітей
Добрі знання розмовної англійської мови (проводиться скайп-інтерв’ю з представником
голландської організації)
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ

Підписаний інформаційний лист щодо умов практики в Нідерландах на 2018 рік
копія першої сторінки закордонного паспорту та всіх діючих віз
заповнена анкета
2 фото 3,5 Х4,5 см

автобіографія англійською мовою
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мотиваційний лист (ваші очікування від програми, що саме ви хочете вивчити під час
стажування, які практичні навички маєте, що ви зможете запропонувати вашому
майбутньому фермеру, які у вас плани на майбутнє, де ви бачите себе за 10 років від
сьогодні, чому, на вашу думку, фермер має обрати саме вашу анкету)
одна або дві рекомендації англійською мовою або з перекладом (за бажанням)

Довідка з місця навчання, англійською мовою (буде потрібна ПІСЛЯ отримання
розміщення, оскільки голландці самі надають текст довідки після того, як
знайдуть вам розміщення)
ксерокопія прав на автомобіль, трактор (якщо є)

підписаний договір про надання послуг (заповнюється в двох екземплярах, один
залишається у практиканта)
копія платіжного доручення про сплату консультаційних послуг (150 грн)
**********************************************************************************************

Після того, як ви надали нам повний пакет документів, ми відправляємо їх на розгляд до
голландської організацїї. Вам обов’язково зателефонує представник, щоб перевірити
рівень знань англійської мови. Тож будьте готові до дзвінку.
Процес подачі документів:

ви проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру
отримуєте на імейл лист з умовами програми та анкетою для заповнення
збираєте всі необхідні документи та сплачуєте консультаційні послуги (див. перелік)
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
5) телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи ми отримали
6) сплачуєте перший внесок - екв. 250 євро (вам буде надіслано квитанцію) після
підтвердження від голландців, що документи прийнято до розгляду
7) очікуєте телефонний дзвінок/дзвінок на ваш скайп з Нідерландів з метою перевірки
рівня іноземної мови
8) чекаєте повідомлення про наявність розміщення для вас
9) після отримання розміщення Вам буде надіслано контракт (CON), тренінг-план (TRP),
копію страхування (IND) та рахунок для сплати вартості програми (580 євро). Уважно
слідкуйте за повідомленнями в електронній пошті!
10) Після того, як всі документи будуть підписані Вами, вони доправляються до Міграційної
служби Голландії, де видається дозвіл на роботу.
11) Після видачі дозволу на роботу (Вам буде повідомлено додатково) потрібно буде
придбати страхування (через он-лайн сервіс за допомогою платіжної карти, оплата за
страхування проводиться в євро) та подавати документи в посольство Нідерландів з
метою отримання візи (якщо у вас не біометричний паспорт)
1)
2)
3)
4)

Вартість програми складає: екв. 250 євро (сплачується в гривнях) + 580 євро
(сплачується в євро на рахунок голландської організації)
Додаткові витрати ДО ВИЇЗДУ:

!!!! вартість страхування (станом на 1 вересня 2017 року складає 118 євро, сплачується на
сайті страхової компанії за допомогою картки ЗА ТИЖДЕНЬ до подання документів в
посольство для отримання візи);
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!!!! вартість послуг візового центру Нідерландів (екв. 25 євро, сплачується в гривнях, у
візовому центрі посольства Нідерландів), ЯКЩО У ВАС НЕ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ
!!!! проїзд автобусом (≈ 140 євро)
транспорту обирає практикант;

або авіа переліт (≈ 300-400 доларів США). Вид

Примітки щодо страхування: страхування практикант має придбати на сайті
https://studentsinsured.com/en. Страхування оформлюється вже після отримання
розміщення (ми надаємо інструкцію з реєстрації на сайті і замовленні страхового полісу).

Примітки щодо транспорту до місця призначення: Ми пропонуємо скористатися
послугами автобусної компанії, яка відвозить практикантів прямо до ферми (контактні
телефони вказано нижче), але Ви можете обирати будь-який варіант проїзду. Будь-ласка,
зауважте, що зазвичай, всі автобусні компанії привозять пасажирів до великих міст
(Роттердам, Амстердам, Утрехт), в такому випадку практикант має добиратися до місця
призначення (до ферми) самостійно. Після того, як Ви придбали квиток, Ви маєте
повідомити про час прибуття свого фермера та Міжнародний інформаційний центр
(ОБОВ’ЯЗКОВО).
* Автобусна компанія «Тетяна» - директор Тетяна Михайлівна, моб. - 0675005653

Примітки щодо відмови від участі в програмі та штрафних санкцій: Якщо
голландська організація не зможе надати розміщення у вказаний практикантом термін, то
сума першого внеску (екв. 250 євро) повертається повністю. В анкеті практикант має вказати
БАЖАНИЙ термін стажування (дату початку стажування і максимальну кінцеву дату, коли
практикант МАЄ повернутися до навчання.
Тобто, якщо практикант бажає отримати розміщення на три місяці із квітня по червень
включно, він вказує дати з 01/04/2018 до 01/07/2018. Але, якщо дата є більш гнучкою, і
можливе повернення пізніше, наприклад, у серпні або вересні, дати мають бути визначені
таким чином: початок стажування – 01/04/2018, закінчення стажування – 01/09/2018,
тривалість стажування – 3 місяці. В такому випадку приймаюча організація в Голландії має
право надати розміщення з квітня або травня або червня включно в залежності від наявних
місць).
Якщо практикант відмовляється від участі в програмі після подання документів, але до
знаходження контракту у вказаний термін, втрата становить екв. 250 євро, за послуги
голландської організації з пошуку контракту. Якщо практикант відмовляється від участі в
програмі після отримання контракту на своє ім’я, втрата становить екв. 250 євро + 565 євро.

Зауважте!
Голландці – 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.
Також 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.
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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. Тож, будь-ласка, пишіть в анкетах правдиву
інформацію.
Також 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 Нідерландах на 2018 рік, прочитав (-ла) та зрозумів (-ла)
зміст програми повністю.
Дата ________________

Підпис ___________________
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