...Vaše cesta do světa

SKONČILI JSTE ŠKOLU A NEVÍTE CO DÁL? NEVYŠLY VÁM PŘIJÍMAČKY?
A CO VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ??? MÁME PRO VÁS COOL PODZIMNÍ TIPY
JAK CESTOVAT IHNED!
1. Program pracovní praxe ve Velké Británii s jazykovým kurzem
Pomaturitní studium v České republice nebo práce a studium v zahraničí?
Výuka cizích jazyků: je rodíl, jestli je vyučující český lektor nebo „native speaker“. V zahraničí jsi s cizím
jazykem neustále v kontaktu – naučíš se víc a mnohem rychleji.
Praxe a reference: pobyt v zahraničí znamená mininálně tříměsíční praxi v rozsahu cca 25-30 hodin týdně
Investovaný čas: pomaturitní studium většinou trvá 2-3 roky, za několik měsíců ve Velké Británii získáte jak
praxi, tak jazykové znalosti a certifikát.
WORK AND STUDY:
- minimální délka 3 měsíce – 2 týdenní přípravný kurz 30 lekcí týdně, garance nalezení pozice pracovní praxe
ve městě Bournemouth, jižní Anglie
2. Program pracovní praxe ve Velké Británii v cestovním ruchu
Pozice v hotelech, restauracích, fastfoodech, zábavních parcích apod. MOŽNOST CESTOVAT VE DVOJICI!
Podmínky:
- věk od 18 let
- pokročilá úroveň angličtiny, min.intermediate / upper-intermediate - vyžaduje se skype pohovor s partnerskou agenturou v UK
- délka pobytu: min. 6 měsíců včetně Vánoc a Nového roku
3. Pracovní praxe ve Velké Británii ve skladech s oblečením
Podmínky:
- věk od 18 let
- anglický jazyk na základní úrovni - ověřuje se telefonickým pohovorem
- délka pobytu je min. 6 až 12 měsíců
- nástupní odměna: denní 6,28 GBP/hodina, noční: 6,63 GBP/hodina
- ubytování zajištěné (70 GBP na týden)
- nabídka je vhodná i pro dvojice či skupinky
4. Au Pair pobyt ve Velké Británii
Získej tuto skvělou nabídku spolu s dalšími výhodami Au Pair programu. Je to ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak
vycestovat na delší dobu do zahraničí, získat skvělou angličtinu a zkušenosti k nezaplacení.
Podmínky:
- min. 18 let
- zkušenosti s dětmi prokazatelné referencemi
- alespoň mírně pokročilá znalost angličtiny
- řidičský průkaz je velkou výhodou
- délka pobytu min. 6-12 měsíců
DALŠÍ PROGRAMY V NABÍDCE:
Jazykové kurzy v zahraničí
Studijně-pracovní program v Kanadě
Studijně-pracovní program v Austrálii a na Novém Zélandu
Au Pair v USA a celé EU

BEZPLATNÁ LINKA: 800-1- AGENT (800-1 -24368)
COOLAGENT (EuroPair, s.r.o.), Divadelní 4, 602 00 Brno,
tel: +420 542 215 116, mobil: +420 777 124 368, email: brno@coolagent.cz

www.coolagent.cz

www.studiumvzahranici.cz

