ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА НА СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ В ГЪРЦИЯ
Job Trust Програми:
-

Студентска работна практика

-

Erasmus програми

-

Сезонна работа

-

Работа за неучащи и /или завършили

ЗащоJobTrust?

-

Отлична възможност да осъществите Вашата EРАЗЪМ практика

-

За да сте част от динамичен и професионален екип

-

Придобиване на знания и опит в туристическата индустрия

-

Обучение на работното място

-

Официален сертификат за преминато практическо обуение

-

Бъдещи кариерни възможности

-

Подпомагане на личния бюджет

-

Опознаване на гръцката култура и цивилизация

-

Нови приятелства

-

Комбинация от работа и почивка

-

Подобряване на говоримия английски

Jobпозиции
-

FrontOffice (Рецепционист/пиколо)

-

F&B (Сервитьори/Хостеси)

-

Кухня (помощник-готвач/мияч на чинии)

-

Spaотдел (SpaТерапевт/Spaрецепсионист)

Аниматор (Спортен аниматор, детски аниматор, шоу –
аниматор)
-

Камериерки

-

Градинари

-

Охрана

-

Други (работа в перално, спасители и др.)

* За студентите профил туризъм: работните позиции, които
предлагаме могат да бъдат осъществени като практика по
програма Еразъм.

Продължителността на работата варира между 3 и 6 месеца. Обикновено това са
летните месеци (от април-май до септември-октомври)
Преимущества
-

Безплатно настаняване

-

3 хранения на ден

парично обезщетение между 350-600 Е на месец (или повече за
кандидати с опит над 3 години).
-

Сертификати

Компенсация на билетите от и до Гърция (варира между 100 и
300Е взависимост от хотела и срока на договора)
JobTrustуслуги
-

презентация на нашата програма

-

интервю и процедура по подбор на персонал

-

намиране на работно място за одобрените кандидати

място

информация, условия и срок на договора за бъдещото работно

консултация и помощ относно транспорт до хотела както и за
всички нужни документи и др.
-

изготвяне на договор с бъдещите работодатели

-

помощ при възникнали проблеми по време на престоя в Гърция

-

консултация относно общите работни правила за персонала.

Разходи поJobTrustprograms
Без комисионни такси къмJobTrust (Всички услуги към
нашите кандидати са безплатни)
договора)

Билет до Гърция Tickets to Greece (който се изплаща на края на

-

Европейска здравна карта

Как се кандидатства?
Online application: www.jobtrust.gr

Контакти:
Web-site: www.jobtrust.gr
E-mail: jobtrust@jobtrust.gr
Tel.1: 0030 2313 053 116
Tel.1 0030 2313 028 382

