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Сезонна робота в Німеччині для дівчат в 2019 році
Господарство знаходиться в містечку Уліх ,що знаходиться за 70 км.від німецького міста
Дюссельдорф. Займається вирощуванням полуниці сортівЕльсанта,Еліані,Еві,Флорін,Шарлот,СанАндреас та Портола.

Вимоги до кандидатів-Вік 18-29 років
-Студент денної форми навчання не нижче 2 курсу.
-Бажання працювати в сфері сільського господарства.

Період складає 50-65 днів
Початок роботи з травня 2019 року

Умови проживання під час практики
-Будиночки на 4 особи.
-Безкоштовний WI-FI інтернет.
-Вартість проживання 8.5 євро в день.

Душові кімнати та туалети знаходяться поруч з будинками

Харчування – самостійно. Продукти харчування Ви можете купити в одному з супермаркетів, що
знаходиться недалеко від ферми. Приготувати їжу можна на великій кухні, що знаходиться поруч з
місцем проживання

Зберігати продукти харчування Ви можете в великому холодильнику,який
господарства.

знаходиться на території

Тривалість робочого дня
В період збору врожаю робота починається о 4-5 годині ранку і триватиме до вечора. Зауважте, що в
період збору врожаю, робота на фермі буде дуже інтенсивною.
Страхування
Всі студенти будуть мати український страховий поліс (без франшизи) на весь період практики.
Страховий поліс є обов’язковим для кожного студента.
Оплата праці
Складає 0.6-0.7 євро за кілограм зібраної полуниці. Кожен студент, який буде їхати на практику, повинен
відкрити банківський рахунок в Україні, на який господарство буде перераховувати стипендію. Стипендія
виплачуватиметься тільки на банківський рахунок.
Робочий одяг та взуття
Студенти повинні привозити з собою робочий одяг та взуття.
Якщо студент не буде мати з собою робочого одягу та взуття, фермер придбає їх для практиканта з
правом вирахувати їхню вартість із заробітної плати.

Вартість програми: складає 500 євро (оплачується в національній валюті після отримання робочого
дозволу).
В дану вартість входить вартість квитків на автобус обидві сторони, український страховий поліс,
отримання робочих дозволів від Міністерства праці Німеччини та реєстраційний збір програми.

Обов’язкові документи для участі в програмі

-анкета студента на українській мові ( видається і міжнародному відділі університету, де Ви навчаєтесь)
-довідка з місця навчання для організації ZAV
-копія студентського квитка
-дійсний БІОМЕТРИЧНИЙ паспорт та копії всіх сторінок де є відмітки. Паспорт має бути дійсним ще
як мінімум 3 місяці після повернення на Україну з Німеччини.

