J. D. Mercury Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Kalatówki 30 zaprasza do udziału w
programie: Praktyki/Staż/Praca w AUSTRALII
w ramach rolniczego programu szkoleniowego oferujemy pracę na farmach w:
•
•
•

PRZETWÓRSTWIE MLECZNYM

OGRODNICTWIE (kwiaty, owoce, warzywa)

GOSPODARSTWIE WARZYWNYM  praca na otwartym polu
(przy cebuli, ogórkach, pomidorach, ziołach)
• STADNINIE KONI

Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni rolniczych (studiujących
lub posiadających dyplomy ukończenia kierunku zgodnego z dziedziną oferowaną w
programie) oraz do wszystkich osób mających doświadczenie w takiej pracy
(min. 1 rok – wymóg dla tych, którzy nie są studentami).
Warunki uczestnictwa i podstawowa oferta programu:
• Grupa wiekowa: 18 – 30 lat
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Wiza na okres 12 miesięcy (pobyt może być krótszy)
• Zakwaterowanie i wyżywienie (w ramach kosztów programu)
• Czas na przygotowanie wszystkich dokumentów (w tym wypełnienie aplikacji do
udziału w programie, przeprowadzenie procesu wizowego)
ok. 3 miesiące
• Atrakcyjna stawka za godzinę pracy: 15  20 $ australijskich
• Program rozpoczyna się 9 dniowym pakietem startowym (gratis)!!!!
Przewidziana jest wycieczka na Fraser Island oraz pływanie z delfinami, kajakarstwo,
żeglowanie, nurkowanie, surfowanie, jazda konno po plaży, pływanie łodzią, spacery po
kolorowych piaskach, jazda po plaży samochodem terenowym, spacery i jazda na
rowerze w pobliskim lesie, przeloty awionetką i wiele innych atrakcji
• Po zakończeniu stażu/pracy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie
praktyki
• Program jest płatny
• Po powrocie ze stażu uczestnik programu otrzymuje tytułem zwrotu kosztów 1.000 $
australijskich
Zainteresowanych udziałem w programie stażowym i szczegółami obowiązków w danej dziedzinie
odbywania praktyki/stażu prosimy o przesłanie CV na adres:
mc@jdmgroup.pl /Marta/ + 48 533 33 79 42 albo ff@jdmgroup.pl /Ferdynand/ +48 22 355 31 18
lub +48 531 88 88 79

Do aplikacji prosimy o dołączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”
Aplikacje bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
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