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Стажуванняв сільському господарстві Данії в 2018 році
Програма AgriLIDA
Мета програми - надання студентам та випускникам сільськогосподарських спеціальностей з різних
країн можливості для стажування на фермах в Данії.
Можливі типи стажування:
Свинарство, молочні ферми, скотарство ,рільництво, овочівництво, птахівництво, конярство, норки та
Агромікс ( для дівчат- догляд за будинком, приготування їжі +робота на фермі).
Вимоги до кандидатів .
-Студенти сільськогосподарских спеціальностей (ветеринарний факультет, агрономічний,
ландшафтний дизайн, біологотехнологічний і т.д.)
-Вік від 19-28 років
-Володіють англійською мовою на рівні А2. Обов’язково потрібно здати іспит із англійської мови КЕТ
або IELTS. Детальніше про мовні центри,де можна здати іспит із англійської мови,Ви можете отримати
зателефонувавши нам або надіславши запит на елетронну пошту.
Період практики
Складає від 6 до 12 місяців. Більшість розміщень надаються на 1 рік.
Умови проживання під час практики.
Студентові надається окрема кімната. Поряд із кімнатою буде душова, туалет та кухня, де можна
приготувати їжу ( у випадку якщо практикант сам готує їжу). Наявність телевізора, автомобіля або
комп’ютера із інтернетом не гарантується.
Тривалість робочого тижня
Складає 37 годин. Але зауважте, що в період збору врожаю кількість робочих годин може бути більша.
Оплата понаднормової праці складає 101.19 данські крони за перші дві годинни БРУТТО (разом із

податком) понад денного відпрацьованого часу та 121.43 данські крони за кожну слідуючу годину
БРУТТО (разом із податком).
Вихідні та відпустка
Всім практикантам надаються вихідні дні. Найчастіше це кожен другий уік-енд.
Практиканти отримують передбачену законом 30 денну щорічну оплачувану відпустку. Інакше кажучи
2.5 дні за кожен відпрацьований місяць.
Податки
Всі практиканти платять податок у розмірі 8%.
Страхування
Всі практиканти отримують національну страховку. Ця страховка набуває чинності через 6 тижнів
після прибуття в країну. Перші 6 тижнів практикант знаходиться на так званому карантину і не
застрахований в Данії. Практикант повинен мати страховий поліс української страхової компанії на
весь період практики і придбати його перед від'їздом в Данію.
Робочий одяг та взуття
Студенти повинні привозити із собою. Якщо студент не буде мати із собою робочого одягу та робочого
взуття ,фермер придбає їх для практиканта та має право вирахувати їхню вартість із стипендії.
Після отримання розміщення та подачі документів і Імміграційну службу Данії на отримання робочого
дозволу студент має особисто з'явитись в візовий центр для здачі біометрії (відбитків пальців).
Додатково оплачується
- Український страховий поліс на весь період практики вартість якого складає 2800 грн.
-Авіаквиток Київ-Копенгаген ( приблизно 200 євро)
-Збір візового центру посольства Данії — 6600 грн.
- Збір в Іміграційну сліжбу Данії за виготовлення робочого дозволу складає 2890 данських
крон( приблизно 420 євро).
- Вартість мовного тесту КЕТ – 2000 грн.,яка оплачуватиметься в мовний центр після реєстрації.
Стипендія
11444 данських крони на місяць БРУТТО (разом із податком). Із цієї суми буде вирахуваний податок в
розмірі 8% та плата за проживання приблизно 135-220 євро на місяць. Дана стипендія вказана із
розрахунку 160.33 години на місяць. В ці години входить робота по суботах та неділях і в святкові дні.
Обов’язкові документи для участі в програмі -Заповнена анкета програми( Trainee Application)
- Кольорова копія першої сторінки закордонного паспорта в гарній якості та копії всіх віз. - 4 фотографії
формату 35Х45
- Автобіографія на англійській мові на 1-1.5 сторінки. - Дві рекомендації на англійській мові із
попередніх місць практик.
-СV на англійській мові (зразок видається координатором)
-Довідка з місця навчання на англійській мові ( видається в університеті ,де Ви навчаєтесь).
- 1 рекомендаційний лист на англійскій мові.
- Копія водійського посвідчення ( якщо є).
-Медична довідка про стан здоров’я
-Підписаний договір з програмою
-Довідка про несудимість
- Кольорова копія сертифікату про здачу мовно тесту КЕТ або IELTS.

