WORK PLACEMENT'22

PROGRAMA COMBINAT D'ESTUDI I TREBALL
Interessant programa que s'organitza a Cahersiveen (Kerry). Una bona oportunitat per a practicar
l'anglès en un entorn laboral. Projecte de col·laboració entre l'acadèmia d'anglès i els diferents
establiments de la comarca. Feines de cara al públic o d'interacció amb tot el personal. Única persona
espanyola a la feina. Els treballs són considerats de pràctiques i no són remunerats. El programa és de
tres setmanes i en dates d'inici concretes.

Els estudiants assisteixen a classe
als matins i a la tarda participen en
el programa de pràctiques de treball
en empreses locals (botigues,
supermercats, cafeteries, museus,
càmping, turisme, monitors d’esports
etc..). Generalment es treballen 3
hores cada dia. Cal tenir un mínim de
16 anys i un bon nivell d’anglès.
Classes a l’escola d’adults. Els majors
d’edat també poden treballar als
vespres.

CONTINGUT DEL PROGRAMA

20 hores d’anglès setmanals.
Allotjament amb família. Pensió
completa.
Tots els desplaçaments.
Programa d’activitats fora de
l’horari laboral.
Trasllats des de l’aeroport.

Preus: 3 setmanes ➔1.800 +
despeses del viatge (550€).
Inici : 5 i 26 de juny; 17 de juliol; 7
d’agost. Sortides en grup
(excepte 6 de juny).
Per als majors d’edat també es
pot participar fora dels mesos
d’estiu.
Consulteu-nos les condicions.

EXEMPLES DE FEINES DISPONIBLES

✓ Chocolettes Tea room. Cafeteria de Caherciveen.
Cambrer/a.
✓ Ice-cream Factory. Valentia Island. Ajudant a la
botiga i a l'obrador.
✓ Sea Sports Valentia. Esports aquàtics. Ajudant els
guies i monitors.
✓ Knightstown Coffee shop. Preparar menjars i servir
les taules.
✓ Sea Synergy Marine Centre. Museu del mar.
✓ The Ring of Kerry Hotel. Tasques d’hotel i
restaurant.
✓ Mannix point. Càmping. Recepció, manteniment.
✓ Casey’s Bikes. Lloguer i reparació de bicicletes.
Atenció a grups.
✓ Varis restaurants del poble

Hi ha poques places disponibles i per això és important que feu la sol·licitud el més aviat
possible. Necessitem saber si teniu alguna experiència professional o, si més no, quins camps us
poden interessar. Envieu-nos un correu descrivint els vostres coneixements ,experiències o
aficions per a poder començar a buscar un lloc de treball en pràctiques adient! No podem
garantir una feina en concret, però la vostra carta ens ajudarà a buscar alguna cosa del vostre
interès.
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