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Інформаційний лист щодо умов стажування

в Новій Зеландії на 2018 рік

Програма дозволяє студентам та випускникам аграрних закладів освіти пройти
стажування у сільському господарстві.
Економіка Нової Зеландії базується більшістю на сільському господарстві, тому
використовуються найновітніші технології та методи (наприклад на молочних фермах
зазвичай 600 голів, але є ферми із кількістю поголів’я від 2000 корів). Фермери
виплачуватимуть справедливу зарплатню за відроблені години, але якщо мета вашої поїздки –
це тільки заробіток грошей, тоді Вам краще обрати іншу програму. Те що ви отримаєте від
програми в Новій Зеландії, перевісить всі тяжкі витрати, і для багатьох практикантів цей
досвід стане незабутнім і можливо, навіть змінить життя.
Робота на фермі –це тільки один з аспектів вашого стажування. В Новій Зеландії безліч
можливостей приймати учать в різноманітних заходах – від банджі-джампінгу до прогулянок у
буші, в горах, лісах, зайняття спортом та інш.
Зустрічі з іншими практикантами та корінними новозеландцями – це теж частина
культурного обміну, в якому ви будете приймати учать.
Наявні наступні розміщення:
Agriculture – молочні корови, свині, м’ясні корови, польові культури та механізація, вівці,
змішані ферми. Розміщення на молочні ферми починаються з середини липня-серпня. Інші
тваринницькі розміщення, овочі, польові культури – розміщення починаються із серпня –
жовтня.
Agri-Home – робота вдома та на фермі (розміщення від 6 місяців до 1 року)
Horticulture – фрукти, ландшафтний дизайн, розсада, овочі, квіти
Equine - відгодівля, підготовка одноліток, спортивні коні, виїжджування. Для всіх розміщень
необхідний попередній досвід роботи з кіньми.
Oenology/wine: - виноробство. Практика у погребах або на виноградниках
Зазвичай, практика на молочних фермах починається із липня та триває протягом року.
Інші розміщення починаються навесні (в Новій Зеландії це серпень-вересень-жовтень);
розміщення на вино виробництві починається с лютого-березня.
Зарплатня складатиме: 2,386.80 NZ$ (за проживання та харчування відраховується
442 NZ$, податки складають 457.68 NZ$) за 40 годин на тиждень, понаднормові години
оплачуються із розрахунку - 14.75 NZ$
Необхідні вимоги:
• неодружений
• вік від 18 до 29 (до 34 років – розміщення на виноробство)
• добрий рівень знань розмовної англійської мови
• мати щонайменше один рік практичного досвіду у обраній сфері
• наявність прав водія міжнародного зразка
• бути здоровим
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Практиканти мають бути:
• дорослими, гнучкими, відкритими до спілкування, людьми, що розуміють для чого вони
їдуть в нову Зеландію.
• Бути в змозі розвинути стабільні стосунки з приймаючою родиною та з іншими
працівниками, стати частиною команди
• Бути ввічливим, добросовісним, уникати конфліктів
• Бути в змозі працювати багато робочих часів в пікові сезони.
• Залишатися на фермі, що буда обрана новозеландським координатором та не змінювати
місце практики
• Бажати отримувати новий досвід, навчатися, приймати участь у щоденній активності
приймаючої родини.

Декілька аспектів, що можуть Вас здивувати:
• Ланч – це зазвичай легка їжа (сандвіч та чашка чаю), основна їжа – це вечеря.
• Внаслідок того, що населення мале, в новій Зеландії є всього декілька великих міст
• Публічний транспорт є обмеженим, тому найкращий спосіб пересування – це автомобіль
• Жінки часто займають керівні посади
• Найулюбленіші види спорту – це регбі та нетбол
• Ми маємо лівосторонній рух транспорту
Також є інші відмінності від інших країн, але у вас буде час до них призвичаїтися.

Майте на увазі, що:
• деякі ферми розташовані на далекий відстані від великих міст
• компанія залишає за собою право змінити місце проходження стажування навіть після того,
як видана віза
Вартість програми складає 2800$ (включно зі страхуванням) + медичний огляд у
спеціалізованій клініці (240$) + консульський збір + авіа переліт

Процес подачі документів:
1) ви проходите інтерв’ю з представником Міжнародного центру (особисто або скайпом)
2) отримуєте на імейл лист з умовами програми та інструкціями для заповнення анкети
та приклади всіх необхідних документів
3) збираєте документи та сплачуєте консультаційні 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
5) телефонуєте нам, щоб перевірити, чи всі документи ми отримали
6) чекаєте нашого повідомлення щодо Вашого розміщення в Новій Зеландії (або
повідомлення про дату інтерв’ю з директором приймаючої організації в Новій Зеландії)
7) після отримання розміщення Вам буде надіслано подальші інструкції
ОБОВ’ЯЗКОВІ документи:
(до розгляду приймається ТІЛЬКИ ПОВНИЙ пакет документів!)

Підписаний інформаційний лист щодо умов практики в Новій Зеландії на 2018 рік
Заповнена анкета

Автобіографія (англійською мовою)

Резюме або CV (англійською мовою).

Одна або дві рекомендації англійською мовою або з перекладом
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2 фото формату 3,5 на 4,5 см

Для студентів - довідка з місця навчання (українською мовою + переклад)

Для випускників - копія всіх дипломів з перекладом (без додатків з оцінками) та
довідка з місця роботи (українською мовою + переклад).
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 !!!
Зауважте!

Новозеландці – 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.
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 Новій Зеландії на 2018 рік, прочитав (ла) та зрозумів (ла) зміст програми
повністю.
Дата ________________

Підпис __________________
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