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ЗАПРОШЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю"ОЛДІ ТРЕВЕЛ", запрошує Вас до співпраці.

Пропонуємо такі напрямки для стажування студентів:

Болгарія

Сектор туристичний, готельно – ресторанний

Вакансії
Помічник офіціанта, офіціант; бармен; покоївка; кухар, помічник кухаря;
посудомийник; пральня;садівник;різноробочий;
швейцар;гігієніст.ресепшионіст; швейцар;офіціант в аля-карт ресторан;
аніматор.

Терміни практики У період літнього та зимнього туристичного сезону - 90 днів

Умови
Підготовка необхідних для роботи документів
Міжнародний сертифікат про проходження практики.
Куратор на території Болгарії.
Безкоштовно надається: проживання, харчування 3 рази на день, проїзд на
автобусі Одеса - Болгарія - Одеса, медичне страхування з покриттям Covid,
уніформа.

Документи
Дозвіл на роботу

Заробітна плата
350 – 450 євро на місяць

Графік роботи 8 годин на день/ 6 робочих днів, 1 вихідний на тиждень

Витрати студента 100 євро



Чехія

Сектор
сектор дистрибуції і логістики

Вакансії робітник складу

Терміни практики 90 днів

Умови
Студент отримує:
Оплата частини проживання
Підготовка необхідних для роботи документів
Організованний виїзд
Зустріч россійськомовним куратором та підтримка весь період роботи

Документи
Віза на роботу

Заробітна плата
від 20 000 крон

Графік роботи 8 годин на день/5 робочих днів, 2 вихідних на тиждень

Витрати студента 250 євро

Туреччина

Сектор туристичний сектор

Вакансії трансферний гід, екскурсійний

гід, шоп-гід, помічник готельного

гіда, готельний гід

Терміни
практики

У період літнього туристичого сезону - 5 місяців



Умови Студент отримує:

Інформаційну та юридичну підтримку в отриманні візи представника
туроператора.

Авіапереліт (Київ-Анталія-Київ).

Проживання на період проходження стажування, а також в навчальний
період.

Медичне страхування на території Туреччини.

Уніформа, телефон та карта турецького мобільного

оператора , а також всі необхідні атрибути для роботи в компанії.

Міжнародний сертифікат про проходження практики.

Документи
Віза на роботу

Заробітна плата 500 USD

Графік роботи ненормований

Витрати
студента

300 євро

По Туреччині є офіційними представниками компанії ТUI.

Маємо ліцензію на працевлаштування в Болгарії від Міністерства праці та соціальної
політики Болгарії.

Також пропонуємо міжнародну співпрацю між Вашим університетом та профільним
університетом в Болгарії, для проходження стажування, обміном досвідом, участі в
міжнародних конференціях, симпозіумах . Вже маємо підписані міжнародні контракти між
університетами. Також є офіційними представниками університетів в Болгарії.
Маємо 6 - річний досвід організації стажувань студентів на території Болгарії,

співпрацюємо багатьма університетами України.

Здійснюємо підбір вакансії, оформлення усіх необхідних для роботи документів,

організовуємо транспортування, надаємо консультацію з усіх питань студентів, підтримка

24/7 під час перебування за кордоном, куратор на території іншої країни.

Пропозиція актуальна для студентів та випускників університету, які досягли  повноліття
до моменту виїзду за кордон.

Пропонуємо розглянути відповідний договір про співпрацю!



Директор                                                                          Олеся БРОВКІНА

097 447 39 23
oldi.bg.consult@gmail.com
Insta: @oldiwork, @olditravel;
Facebook: oldi.travel.company
Telegram: @oldiwork

http://facebook.com/oldi.travel.company

