STUDENT WORK

EXPERIENCE GREECE 2009
•
•

•
•

złoŜenie CV w wersji elektronicznej oraz wypełnienie aplikacji w
języku angielskim,
posiadanie pisemnych referencji
od przynajmniej jednego pracodawcy (będzie to dodatkowym
atutem dla pracodawcy greckiego),
posiadanie konta e-mail,
wniesienie pełnych opłat za Program.

1. Program przeznaczony jest dla studentów, uczniów lub absolwentów szkół pomaturalnych w wieku 19-35 lat. Klient zobowiązany
jest okazać dokument poświadczający status ucznia lub studenta.
2. Klient musi znać język angielski i
zdać egzamin ustny lub pisemny w
siedzibie lub przedstawicielstwie ATJ
S.A. Lingwista w momencie zapisu na
program, następnie wypełnia kartę
zgłoszeniową i podpisuje umowę z
ATJ S.A Lingwista oraz wypełnia niezbędne aplikacje w języku angielskim
dotyczące Programu.

4. Opłaty za Program: 300 EUR +
1000 PLN
• 1000 PLN – w momencie składania dokumentów i podpisania
umowy, ale po zdanym egzaminie
językowym w biurze ATJ S.A.,
• 300 EUR – w momencie potwierdzenia rezerwacji uczestnika w
Programie Student Work Experience Greece 2009 i otrzymania
oferty pracy od pracodawcy greckiego.

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie ATJ S.A. Lingwista jest:
• komunikatywna znajomość języka
angielskiego (znajomość drugiego
języka stanowi dodatkowy atut),
• załączenie 1-go zdjęcia paszportowego i 1-go całej sylwetki,
• posiadanie waŜnego przez co
najmniej 1 rok od daty powrotu z
Programu paszportu,

5. Minimalny czas trwania Programów
Work Experience Greece 2007 to 14
tygodni, maksymalnie 52 tygodnie
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(np.: w przypadku posiadania urlopu
dziekańskiego).

Ewentualne koszty transferu promem
do miejsca docelowego ponosi klient.

PROGRAM ZAPEWNIA:
1. Przygotowanie i dostarczenie kontraktu praktyk.
2. Udział w spotkaniach informacyjnych
oraz pakiet materiałów informacyjnych (mapy, przewodnik, przydatne
informacje praktyczne, zdjęcia, itp.).

7. Program gwarantuje osiąganie zarobków co najmniej 350 – 550 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie zaleŜy od
stanowiska oraz polityki hotelu.
8. Program posiada odrębne szczegółowe warunki uczestnictwa w formie
aneksu dołączanego do umowy z
klientem.

3. Ubezpieczenie: NNW i KL na czas
trwania Programu. Dodatkowo kaŜdy
student otrzymuje Międzynarodową
Kartę Studenta uprawniającą do korzystania z tysięcy zniŜek na całym
świecie.

WARUNKI REZYGNACJI:
1. Zwracana jest całość wpłat w momencie rezygnacji, jednak max. 14
dni od podpisania umowy z biurem
lub w przypadku odrzucenia aplikacji
klienta przez pracodawcę greckiego.

4. Bezpłatne zakwaterowanie oraz wyŜywienie zapewnia pracodawca grecki
po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z ATJ S.A. Lingwista.
5. ATJ S.A Lingwista w ramach opłat za
dany Program pobiera bezzwrotny
depozyt na poczet zakwaterowania i
wyŜywienia.
6. Bilet lotniczy w obie strony na trasie
Warszawa – Saloniki - Warszawa lub
Warszawa – Ateny - Warszawa.

2. Przepada bezzwrotny depozyt 600
PLN (do momentu potwierdzenia
przez pracodawcę greckiego, ale po
terminie 14 dni od podpisania umowy
z biurem ATJ S.A.).
3. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu kontraktu od pracodawcy zagranicznego jednak nie krócej niŜ 21 dni
przed datą rozpoczęcia Programu
przepada opłata rejestracyjna 1000
PLN.
4. W wypadku rezygnacji na krócej niŜ
48 godzin przed planowanym wylotem do Grecji opłata anulacyjna wynosi 1000 PLN i 300 EUR.

ATJ S.A. Lingwista ul. Marszałkowska 83, e-mail: praktyki@lingwista.com.pl,
tel: /22/625 51 89

www.lingwista.org.pl

