Процесът на кандидатстване
е бърз и лесен:

STAGE IN ITALIA

STAGE IN ITALIA

Ако сте пълнолетен и сте
ученик/студент в туристическа
специалност и искаш да пътуваш и
посетиш известни места през
лятната и зимна ваканция, това е
една чудесна възможност да
натрупаш реален опит преди
първата истинска работа в
кариерата.
Стажът в Италия Ви гарантира
усъвършенстване на
професионалната Ви практика,
както й Сертификат за придобити
професионални и езикови умения
признат във всички страни от ЕС.

Вашето училище трябва да
се регистрира на страницата
за кандидатстване
www.europe3000.it, и след
приемане на условията за
начина на провеждане на
стажа, трябва да попълните в
същия сайт Вашите данни
като приложите снимки и
копие от Вашият паспорт.

Нашите структири са 3*и 4*хотели, разположени в различни части на Италия /планински и
почивни комплекси/, както и ресторанти, барове, туристически селища и къмпинги, круизи.
Локациите в наличие са:

Lago di Garda

Lago di Como

Sicilia

Sardegna

Veneto

Toscana

Livigno

Bormio

Piemonte

Lecco

Valle d'Aosta

Rimini
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Помощник
готвач

•На стажанта
ще му бъде
изплатена
сумата от 350
Euro на месец
нетно за 40
работни часа
на седмица и
1 ден за
почивка в
седмицата.

Reception

Пътни разходи

•Продължителн
ост на
стажа:Минимал
ното
продължение
на стажа е 3
месеца и се
провежда
целогодишно.

Възнаграждение

Продължителност

Сервитьор

• Пътни разходи:
Стажантът
закупува за своя
сметка
самолетния
билет.
•За направените
разходи,
институцията,в
която ще бъде
настанен, ще му
изплати сумата
от 150 euro.

Храна и настаняване

Барман

•Храна: На
студента са
гарантирани 2
хранения на ден
както за
работните така и
за почивните дни.
•Настаняване:
Хотелът осигурява
на стажанта
подходяща
квартира в самия
хотел или в
близост до него.
Обикновенно 2-3
стажанти делят
една стая /стая
предназначена за
хотелски
персонал/.
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•Преди да изпрати стажантите, българското училище трябва да проведе
базов курс по италиански език за най-малко от 60 часа. Освен това на
стажантите е осигурен още един курс по италиански език, организиран от
Италианското училище по туризъм, отговорно за проекта.
•На стажантите ще им бъде предоставен дидактически материал и
телефонните номера за контакти с италианското училище и преводач.
•Италианските училища, които отговарят за стажантите и за провеждането
и управлението на стажовете, трябва да подпишат проекто-споразумение
с българското училище съгласно действашите италиански закони.
Изисквания за стажантите:
Стажантите трябва да имат навършени 18 години, да се представят в добър
и поддържан външен вид /момчетата трябва да са късо постригани/. Не се
допуска пиърсинг и очевидни татуировки.
Стажантити трябва да са в добро здраве и да нямат стоматологични
проблеми, а тези които ще работят в кухнята не трябва да имат хранителни
ограничения/алергии, религиозни и др/.
Стажантите трябва да носят училищна униформа в съответствие с
длъжността им.
Стажанти работещи в кухня и в ресторант/търговска зала и бар/, трябва да
имат ниски черни обувки тип "мокасина" с гумена подметка, не се допускат
спортни обувки.
Необходими документи:
• международен паспорт или лична карта (4 копия)
•4 снимки паспортен формат, актуални и еднакви
•1 снимка в цял ръст
• Европейска здравна карта, валидна поне за най-малко 6 месеца
•Документ, че сте редовен ученик/студент на съответното училище и
документ, че сте посещавали курс по италиански език
•Документ за ангажираност и отговорност на стажанта за целия период на
проекта

През целия период на стажа Италианското училище ще гарантира на
стажантите заплащането на трудови осигуровки, покриващи евентуални
злополуки в училището и в работата.
Стажантите, които идват в Италия трябва задължително да сключат, чрез
Europa3000 застраховка "живот", възлизаща на стойност от 60,00 euro.
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Per maggiori informazioni puoi contattare la nostra agenzia al numero +39.035242990.
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