Od 1. 3. 2017 jsou pro účastníky projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji nabízeny

STÁŽE V ZAHRANIČÍ

CO SE ROZUMÍ STÁŽÍ V ZAHRANIČÍ?



Pracovní pobyt v zahraničí (země EU, EHP, Švýcarsko), min. 3 měsíce dlouhý.
Pracovněprávní poměr uzavřený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

CO UCHAZEČŮM NABÍZÍME?


Individuální poradenství – nabídky pracovních míst, práva a povinnosti při práci
v zahraničí.



Intenzivní jazykový kurz (nutná základní znalost požadovaného jazyka).



Finanční příspěvky na:
a) Ubytování – max. 300EUR/měsíčně po dobu 6 měsíců.
b) Cestovné – cesta 1x z ČR do zahraničí.



Zprostředkování pracovního pohovoru se zahraničním zaměstnavatelem.



Přímou podporu v průběhu „Stáže v zahraničí“ (řešení nenadálých situací).

CO UCHAZEČ ZÍSKÁ?




Zahraniční zkušenost a navýšení své dosavadní kvalifikace.
Jazykovou vybavenost.
Vyšší mzdové ohodnocení.
(Příklad: minimální měsíční mzda v Německu k 1. 1. 2018 je cca 40 000kč, oproti minimální mzdě
v ČR, která činí 12 200kč).




Lepší uplatnění na českém trhu po absolvování stáže v zahraničí.
Pracovní kontakty.

CO PROTO UDĚLAT?


Kontaktovat koordinátorku stáží v zahraničí, kde se dozvíte více informací.
Koordinátorka stáží v zahraničí
Ing. Zuzana Prchalová
Tel.: 950 132 456
Mob.: 770 130 188
E-mail: zuzana.prchalova@uradprace.cz

Od 1. 3. 2017 jsou pro účastníky projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji nabízeny

STÁŽE V ZAHRANIČÍ

CO SE ROZUMÍ STÁŽÍ V ZAHRANIČÍ?



Pracovní pobyt v zahraničí (země EU, EHP, Švýcarsko), min. 3 měsíce dlouhý.
Pracovněprávní poměr uzavřený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

CO UCHAZEČŮM NABÍZÍME?


Individuální poradenství – nabídky pracovních míst, práva a povinnosti při práci
v zahraničí.



Intenzivní jazykový kurz (nutná základní znalost požadovaného jazyka).



Finanční příspěvky na:
c) Ubytování – max. 300EUR/měsíčně po dobu 6 měsíců.
d) Cestovné – cesta 1x z ČR do zahraničí.



Zprostředkování pracovního pohovoru se zahraničním zaměstnavatelem.



Přímou podporu v průběhu „Stáže v zahraničí“ (řešení nenadálých situací).

CO UCHAZEČ ZÍSKÁ?




Zahraniční zkušenost a navýšení své dosavadní kvalifikace.
Jazykovou vybavenost.
Vyšší mzdové ohodnocení.
(Příklad: minimální měsíční mzda v Německu k 1. 1. 2018 činí 40 098kč, oproti minimální mzdě
v ČR, která činí 12 200kč).




Lepší uplatnění na českém trhu po absolvování stáže v zahraničí.
Pracovní kontakty.

CO PROTO UDĚLAT?


Kontaktovat koordinátorku stáží v zahraničí, kde se dozvíte více informací.
Koordinátorka stáží v zahraničí
Ing. Zuzana Prchalová
Tel.: 950 132 456
Mob.: 770 130 188
E-mail: zuzana.prchalova@uradprace.cz

