
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jest to oferta skierowana dla studentów i absolwentów wszystkich 
kierunków do 30 r. ż., którzy chcą zdobyć doświadczenie w branży 
hotelarsko-turystycznej.  

 
  
 
OFERTA:  
 

� praktyki na Cyprze lub w Grecji 
� 450 Euro miesięcznie 
� zakwaterowanie w hotelu  
� wyżywienie 3 razy dziennie przez 

cały okres praktyki 
� transport z lotniska do hotelu  

i z hotelu na lotnisko 
� możliwość rozwoju zawodowego,  
� zdobycie dodatkowych 

doświadczeń oraz umiejętności 
� praca w międzynarodowym 

środowisku 
 

 
WARUNKI UBIEGANIA SI Ę O PRAKTYK Ę:  
 
� student lub absolwent w wieku od 18 do 30 lat  
� dobra znajomość języka angielskiego na poziomie 

minimum B1 
� paszport lub dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy 

od daty zakończenia praktyki 
� oferta dotyczy osób posiadających obywatelstwo kraju 

Unii Europejskiej 
� dobry stan zdrowia 
� komunikatywność  
� wysoka kultura osobista 
� bardzo dobra organizacja pracy 
� koszty tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na 

język obcy 
 

  
 
DOKUMENTY WYMAGANE NA  
I ETAPIE REKRUTACJI: 
� formularz zgłoszeniowy 
� CV w języku angielskim zgodnie ze wzorem 
� zaświadczenie o znajomości języka obcego 

z  uznanego centrum certyfikującego 
 
Znajomość właściwego języka obcego studentów 
będzie dodatkowo weryfikowana podczas 
rozmowy rekrutacyjnej 
 

 
DOKUMENTY WYMAGANE NA  
II ETAPIE REKRUTACJI : 
� skierowanie z uczelni 
� zaświadczenie potwierdzające status studenta lub 

dyplom ukończenia studiów wyższych  
� 4 zdjęcia paszportowe 
� paszport lub dowód osobisty 
 
 

 
Opcjonalnie w przypadku dodatkowych wymagań pracodawcy: 

� odpis Aktu Urodzenia * 
� zaświadczenie lekarskie * 
� zaświadczenie o niekaralności * 

 
* wymagamy oryginałów dokumentów przetłumaczonych na język angielski poświadczonych przez tłumacza przysięgłego. 
 

 
DEPARTAMENTY I STANOWISKA PRAKTYK 

� Gastronomia: kelner, obsługa baru, kuchnia, asystent kuchni, 
� Obsługa pięter: serwis sprzątający, pokojówka, 
� Recepcja: recepcjonista, bell boy 
� Spa & Wellness: kosmetyczka, masażysta 

  



 

  

 

 

 

 

 
 
UBEZPIECZENIE  
 
� w czasie całego pobytu na praktyce 

student musi mieć ważną kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ oraz 
wykupione ubezpieczenie NNW i OC 
(np. w ramach międzynarodowej 
legitymacji ISIC lub Euro 26)  

� dowodem poświadczającym fakt 
ubezpieczenia jest w szczególności polisa 
towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta 
Euro 26, ISIC Z UBEZPIECZENIEM 
 

 
 
 
 
 
� dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczestnik będzie 

zobowiązany przedstawić w jednostce przyjmującej na 
praktykę w pierwszym dniu odbywania praktyki 

� ponadto zaleca się, aby uczestnicy ubezpieczyli się 
przed wyjazdem we własnym zakresie od utraty bagażu 
oraz rzeczy osobistych, itp.  

 

  
 
 
POLSKA GIEŁDA PRACY Sp. z o.o. zrealizowała ponad 40 dużych projektów o wartości blisko 
40 mln PLN finansowanych z funduszy strukturalnych UE zakończonych sukcesem.  
Firma współpracuje z samorządami i uczelniami w Polsce i poza granicami RP realizując programy 
doradcze, szkoleniowe, mobilności zawodowej młodzieży, wymiany kadr i transferu technologii. 
W programach doradczych, szkoleniowych brało udział ponad 5000 uczestników. 
W ramach struktury posiada m.in. Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego CAREERS 
HOUSE nr 374/P/N, Agencję Zatrudnienia nr 952, Wydawnictwo nr ISBN 60226.   
POLSKA GIEŁDA PRACY Sp. z o.o. reprezentuje trzy uczelnie w Polsce w ramach 
współpracy międzynarodowej poza granicami RP w obszarze organizowania wspólnych 
studiów na poziomie wyższym zgodnie z Procesem Bolońskim.  
Wspólnie z partnerami zagranicznymi opracowano ostateczny kształt programu m.in. definiując 
Europejską Politykę Jakości Praktyk i określono ramy dla branży turystycznej. Europejska Polityka 
Jakości Praktyk powstała w oparciu o wymianę doświadczeń europejskich firm doradczych 
działających w obszarze HR, wyższych uczelni i instytucji rynku pracy głownie z Wielkiej Brytanii, 
Polski, Cypru. W opracowanych standardach uwzględniono rekomendacje Komisji Europejskiej 
oraz zalecenie Rady Unii Europejskiej  z dnia 10 marca 2014 r. ( 2014/C 88/01) oraz dobre praktyki 
i standardy stosowane w innych krajach europejskich. 
 
 
  
 
KONTAKT 

 
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000200295, NIP 712-26-03-387 
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN 
Agencja Zatrudnienia nr 952 
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CAREERS 
HOUSE nr 374/P/N  
Wydawnictwo ISBN 60226 Biblioteka Narodowa 
Znak Chroniony Urząd Patentowy RP Prawo Ochronne nr 200470 
Znak Chroniony Urząd Patentowy RP Prawo Ochronne nr 203886 
 
 

 
POLSKA GIEŁDA PRACY SP. Z O.O. 
20-731 Lublin 
ul. Poznańska 29 
Mobile: (+48) 518 301 923  
tel./fax  (+48) 81 743 84 00 
e-mail : internship@touristlux.com 
 

 
 


