Літня програма стажування у Республіці Болгарія
Стажування у Болгарії – чудова можливість для студентів поєднати проходження позакредитної
виробничої практики та відпочинку на Чорноморському узбережжі.
Бази стажування – готельно-ресторанні комплекси курортів: КК Албена, КК Сонячний
берег, КК Золоті піски, КК Приморско, КК Св. Костянтин і Єлена, м. Поморіє, м. Варна.
Період стажування: 3 місяці – травень-вересень.
Вакансії: адміністратор, офіціант, помічник офіціанта, бармен, помічник бармена, шеф-кухар,
кухар, помічник кухаря, помічник кондитера, піцамейкер, покоївка.
Вимоги до кандидатів:
вік від 18 років на момент реєстрації у програмі стажування;
наявність закордонного біометричного паспорту;
студент денної та заочної форм навчання, будь-якої спеціальності, випускник ЛТЕУ;
володіння іноземними мовами на базовому рівні (англійська, німецька, болгарська) вітається;
бажання отримати непересічний досвід ведення туристичного бізнесу на міжнародному ринку
та обслуговування в готельно-туристичних комплексах;
 відповідальність та дисциплінованість;
 комунікабельність;
 бажання вдосконалювати свої навички.






Вартість програми: Літня програма стажування: 100 євро – оплачується по приїзді до Болгарії
(*без урахування витрат, зазначених у п. Витрати коштом студента).
Студенту надається: проїзд автобусом за маршрутом Україна – Болгарія – Україна, проживання
у готелі/бунгало (кімнати розраховані на 2-4 особи) зі зручностями, трансфер до місця праці (за
потреби), 3-разове харчування (окрема їдальня для персоналу), прання та прибирання кімнат
здійснюється самостійно.
Витрати коштом студента: медичний страховий поліс (орієнтовно 820 грн.), медична книжка
(оформляється на території Болгарії. Вартість: 20 болгарських левів).
Період подання заявок на участь: кінцевий термін подання заявок – 23 лютого 2021 р.
Переваги стажування:









Придбання знань і досвіду в області індустрії туризму
Навчання на робочому місці
Мандрівки у вільний від роботи час
Можливість ознайомитися з національними особливостями та культурою Болгарії
Нові знайомства
Поєднання праці та відпочинку
Удосконалення навичок спілкування англійською мовою та вивчення нових мов
Після закінчення стажування отримання сертифіката міжнародного зразка про проходження
стажування.
Для реєстрації на програму просимо звертатись до Центру міжнародної освіти та співпраці
за адресою: головний корпус ЛТЕУ (вул. Туган-Барановського, 10), каб. 219 з 10.00 до 16.00.
З собою необхідно мати закордонний паспорт та студентський квиток.

