
 
 

W swojej ponad 20 letniej działalności, Cultural Care Au Pair stała się nie tylko największą organizacja 

dla au pair na świecie, ale również posiadającą najbardziej rozwinięte i największe biuro w całych 

Stanach Zjednoczonych. Z pomocą ponad 550 lokalnych pracowników i przedstawicieli, możesz być 

pewna, że otrzymasz najlepsze lokalne wsparcie podczas Twojego roku w USA. Dodatkowo, Cultural Care 

Au Pair jest jedyną agencją wysyłającą au pair do USA, która posiada swoje własne biuro w każdym kraju 

skąd rekrutuje kandydatów. 

 

Oferowane stanowisko: 

 

Au Pair w USA 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Stany Zjednoczone  

 

Opis stanowiska/Zakres obowiązków: 

 

 Zapewnianie do 45 godzin opieki nad dziećmi tygodniowo, nie więcej niż 10 godzin dziennie.  

  Min. 1 i 1/2 dnia wolnego od pracy w tygodniu.  

 Wykonywanie prac domowych związanych z dziećmi.  

  Prowadzenie samochodu.  

 Dbanie o dobro i bezpieczeństwo dzieci.  

 Zapewnienie aktywnej opieki, zabawa z dziećmi, dbałość o ich rozwój. 

 

 

 

Wymagania: 

 

Cultural Care Au Pair: 
  



• Jest w wieku pomiędzy 18 i 26 lat 
• Kocha dzieci i ma co najmniej 200 godzin potwierdzonego doświadczenia w opiece nad dziećmi 
• Zna język angielski 
• Do momentu wyjazdu ma ukończoną szkołę średnią 
• Posiada prawo jazdy lub uzyska je podczas procesu składania aplikacji 
• Nie jest osobą karaną 
• Jej stan zdrowia jest dobry 
• Jest otwarta i pozytynie nastawiona do życia 
• Jest gotowa spędzić rok za granicą 
 

Oferowane warunki zatrudnienia: 

 

• Bilety lotnicze do USA i przygotowanie do podróży 
• Czterodniowy kurs w Szkole Au Pair na Long Island, w Nowym Yorku. 
• Pokój i wyżywienie zapewnione są przez rodzinę goszczącą. 
• Kieszonkowe w wysokości $195.75 tygodniowo. 
• Uczestnictwo w zajęciach na wybranym lokalnym uniwersytecie lub collegu, rodzina goszcząca pokryje 
koszty nauki, przeznaczając na nie do 500 dolarów. 
• 2 tygodnie płatnego urlopu. 
• Wsparcie w uzyskaniu wizy J-1, która pozwala również na pozostanie w Stanach na 13 miesiąc, podczas 
którego Au Pair może podróżować po całym kraju. 

 

Sposób aplikowania: 

 

Aplikacja online: http://www.culturalcare.pl/apply-now lub mailowo: aupair.pl@culturalcare.com 

 

Data ważności ogłoszenia: 

31.12.2015 
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