AU-PAIR SERVIS -NEMECKO
Naše agentura opět rozšiřuje svou činnost o PROGRAM Au-PAIR!
VÝHODA: Nízký poplatek!! Podpora po celou dobu pobytu!!
Jsme německá agentura se sídlem u Stuttgartu, mluvíme česky,
máme hostitelské rodiny v celém Německu!!

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM!!
Jako Au-Pair žijete v hostitelské rodině v Německu podle vlastního
výběru. Poznáváte kulturu a životní styl Němců, aktivně používáte
němčinu, poznáváte nové přátele a ve volném čase cestujete. Pobyt
je vhodný pro děvčata i chlapce.
CO ZÍSKÁVATE: VIZ SMLOUVA
- Vlastní pokoj a stravu v hostitelské rodině
- Kapesné od rodiny 260,-€
- Max. 30 hodin práce týdně, z toho 1 den volna po domluvě,
denně max. 5-6 hodin
- Možnost navštěvovat kurs němčiny, který hostitelská rodina
hradí
- Pojištění po dobu pobytu hradí hostitelská rodina
- 4 týdny placené dovolené při pobytu na 12 měsíců nebo 2 dny
za měsíc při pobytu kratším
PODMÍNKY ÚČASTI:
-

Věk 18-30 let, chlapci od 18-29 let
Praktické zkušenosti s dětmi
Znalost němčiny na pokročilé úrovni
Dobrý zdravotní stav

- Čistý výpis z rejstříku trestů
- Stav svobodný a bezdětný
- Být zodpovědný, přizpůsobivý a nekuřák!!
DOKLADY PRO AGENTURU:
-

Vyplněná přihláška – náš formulář
2 fotky, nejlépe s dětmi a popisem, kdo je na fotce
Kopie poslední stránky pasu, ev. Řidičského průkazu
Kopie maturitního vysvědčení
Výpis z rejstříku trestů
Dopis pro rodinu v němčině – Milá rodino! (Zahrnuje taky Vaši
činnost s dětmi)
- Lékařské potvrzení o zdravotním stavu
- Reference, doporučení – Váš vztah k dětem, ev. práce s dětmi
od učitelů, rodin
Poté, co nám zašlete tyto doklady, Vám nabídneme hostitelskou
rodinu. Pokud Vám bude vyhovovat, absolvujete telefonát s
hostitelskou rodinou a dostanete od naší agentury PROFIL rodiny s
fotkami a uvítacím dopisem pro Vás.
Pokud se rozhodnete pro tuto rodinu, naše agentura připraví
smlouvu s Vámi a hostitelskou rodinou. Naše agentura Vám může
zajistit dopravu přímo do hostitelské rodiny. Dopravu si hradí každá
Au-pair sama, některé rodiny přispívají.
VAŠE ÚKOLY:
- Hlídání dětí, vycházky, hraní, doprovod do školy, do kroužku
po domluvě s rodinou
- Lehké práce v domácnosti, příprava lehkého jídla, praní
prádla, ev. úklid po domluvě s rodinou

DÉLKA POBYTU a POPLATEK
Poplatek hradíte naší agentuře po přijetí smlouvy s
hostitelskou rodinou, nejpozději 2 týdny před odjezdem.
Agentura Vám vystaví fakturu.
Letní pobyt max. 3 měsíce ………….. 1500 Kč
Pobyt 6 měsíců …………………………… 2000 Kč
Pobyt 12 měsíců……………………………. 2500 Kč
Dodatek: v průběhu prázdnin je omezena návštěva kursu!!

