J. D. Mercury Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Kalatówki 30, zaprasza do udziału
w programie: Staż/Praktyki/Praca w Kanadzie
Rodzaj oferty: Program Stażowy/Praktyki
Lokalizacja miejsca pracy: Kanada
Dotyczy: Studentów i absolwentów albo osób posiadających doświadczenie w rolnictwie od
minimum 1 roku
Dotyczy kierunków studiów: Wszystkich (mile widziane: Rolnictwo, Ogrodnictwo,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka)
Wymagania:
* Znajomość branży: mile widziana
* Znajomość języków: język angielski: poziom konwersacyjny
* Grupa wiekowa: 18  30 lat

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

1.Program skierowany jest do studentów aktualnie uczących się/bądź absolwentów
Akademii Rolniczej/ Uniwersytetu Przyrodniczego oraz osób posiadających
doświadczenie/pracujących w rolnictwie od minimum 1 rok (dotyczy tych, którzy nie
studiowali i nie mają dyplomu)
2.Możliwość wyboru stażu w programie rolniczym (pszczelarstwo, hodowla bydła,
mleczarstwo, uprawy polowe, AGRIMIX), w programie enologicznym (piwnice winne,
laboratorium enologiczne), w programie ogrodniczym (szklarnie, szkółka drzew,
centrum ogrodnicze, produkcja warzyw, sadownictwo, projektowanie krajobrazu,
zarządzanie murawą)
3.Mieszkanie i wyżywienie gwarantuje gospodarz szkolący (odpłatnie)
4.Minimalna stawka wynagrodzenia miesięcznego 1800 $ CAD
5.Należy oczekiwać 40 godzinnego tygodnia pracy (z możliwością pracy w
nadgodzinach, ale po uzgodnieniu z gospodarzem, wówczas stawka za godzinę jest
wyższa)
6.Program praktyk/stażu trwa do 12 miesięcy
7.Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat odbycia praktyki
zawodowej w wybranej dziedzinie
8.Program jest płatny (koszt programu: pobyt do 12 miesięcy: 1.350 USD plus
opłaty dodatkowe)

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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