Work Experience UK
Hotele i restauracje
Work Experience Programme to doskonały program dla tych, którzy
chcą zdobyć praktykę i doświadczenie w pracy w hotelarstwie na Wyspach
Brytyjskich. Program organizujemy we współpracy z renomowaną i
doświadczoną brytyjską organizacją programów wymiany kulturowej. Już przed wyjazdem znajdziemy dla Ciebie
miejsce pracy, zakwaterowanie, zorganizujemy podróż oraz pomożemy w załatwianiu formalności po przyjeździe
na miejsce. Przez cały okres trwania kontraktu będziesz pod naszą opieką i otrzymasz pomoc w sytuacjach
problemowych.
Stanowisko oraz obowiązki zależą od znajomości języka angielskiego oraz ewentualnego doświadczenia
zawodowego. Najczęściej proponowane stanowiska to: pokojówka, kelner, barman, pomoc kuchenna, recepcjonista,
portier itd
Znajomość angielskiego sprawdzana jest w biurze lub telefonicznie przy składaniu dokumentów (rozmowa w
j.angielskim, osoby posiadające certyfikaty FCE i wyższe są zwolnione z rozmowy) oraz podczas rozmowy
telefonicznej z potencjalnym pracodawcą. Hotele znajdują się na terenie całej Wielkiej Brytanii.
Warunki udziału
1. Znajomość angielskiego na poziomie minimum Intermediate.
2. Gotowość wyjazdu na okres minimum 6 miesięcy, preferowana długość- 12 miesięcy.
3. Wiek 18-35 lat, przyjmujemy również osoby starsze posiadające doświadczenie w pracach
w hotelarstwie oraz ze znajomością języka angielskiego.
4. Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej.
Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia zależy od hotelu oraz wykonywanej pracy, ale nie może być niższe niż National Minimum,
które obecnie wynosi: 5,93 GBP za godzinę dla osób powyżej 22 roku życia oraz 4,92 GBP dla osób w wieku 18-21
lat. Średnia ilość godzin pracy tygodniowo wynosi 35-45, średnie wynagrodzenie brutto wynosi więc
207-267GBP/tydz. Od wynagrodzenia potrącane są opłaty na zakwaterowanie, wyżywienie, podatek oraz
ubezpieczenie społeczne. Gwarantowane minimalne wynagrodzenie netto (po wszystkich powyższych
odtrąceniach) wynosi 120 GBP tygodniowo, jednak bardzo często jest znacznie wyższe i wynosi 150-250 GBP.
W okresach takich jak wakacje czy czas świąteczny wynagrodzenia są jeszcze wyższe ze względu na dużą liczbę
nadgodzin.
Zakwaterowanie i wyżywienie
Wszystkie hotele zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, za co pobierają niewielkie opłaty z pensji brutto - od 20
do 50 GBP tygodniowo.
Procedura zgłoszeniowa
Okres oczekiwania na ofertę może trwać od tygodnia do 2 miesięcy, i zależy przede wszystkim od znajomości
angielskiego oraz jakości złożonych dokumentów.
Procedura zgłoszeniowa wygląda następująco:
1. Dostarczenie do biura CV; zdjęcia; listu motywacyjnego zawierającego wyjaśnienie dlaczego chcesz pracować w
hotelu; 2 referencji z poprzednich miejsc pracy (może być praca sezonowa, dorywcza, praktyki itp, jeśli nie
pracowałeś nigdzie do tej pory, akceptujemy również referencje charakteru- od nauczyciela, wychowawcy itp),
jeśli nie masz pisemnych referencji w CV zamieść dane kontaktowe do osób, które mogą wydać opinie na Twój
temat; zaświadczenia od lekarza o dobrym stanie zdrowia; zaświadczenia o niekaralności (może być doniesione
w późniejszym terminie); ksero dowodu lub paszportu; aplikacji zgłoszeniowej oraz umowy.
2. Rozmowa w j. angielskim oraz wpłata I raty 200 zł zaliczki.
3. Przedstawienie oferty pracy oraz telefoniczna rozmowa z potencjalnym pracodawcą.
4. Po zaakceptowaniu oferty, otrzymanie kontraktu oraz wpłata opłaty za program w wysokości 320 GBP – 200 zł
zaliczki.
5. Rezerwacja oraz wykup biletu lotniczego bądź autokarowego. Bilet możesz kupić samodzielnie lub zlecić to nam.
6. Wyjazd do pracodawcy.
Koszty udziału w programie
320 GBP (opłata wnoszona jest w złotówkach, po kursie sprzedaży Multibanku GBP w dniu wpłaty)
Opłata za program obejmuje:

wykonanie wszelkich czynności administracyjno-prawnych umożliwiających otrzymanie oferty pełnopłatnych praktyk w
hotelach na terenie Wielkiej Brytanii
– przeprowadzenie testu językowego oraz pomoc w tłumaczeniu dokumentów aplikacyjnych
–

–
–
–

–
–
–

przekazanie uczestnikowi wszystkich danych kontaktowych do potencjalnego pracodawcy oraz ustalenie terminu rozmowy
telefonicznej z potencjalnym pracodawcą
przekazanie uczestnikowi Offer of Employment
pomoc w znalezieniu najtańszego możliwego środka transportu do Wielkiej Brytanii oraz na życzenie uczestnika wykup
biletu lotniczego lub autokarowego, a także przekazanie informacji o możliwości dojazdu do miejsca pracy z portu lotniczego
lub dworca autobusowego
spotkanie informacyjne organizowane przed wyjazdem uczestnika z kraju lub przesłanie niezbędnych informacji na adres
email
opieka oraz pomoc brytyjskiego organizatora oraz Kangiel w sporach, mogących powstać pomiędzy uczestnikiem a
pracodawcą
w miarę możliwości, zmiana miejsca pracy, jeśli zerwanie kontraktu następuje z winy pracodawcy lub zaistniały okoliczności
niezależne od uczestnika

Dodatkowe koszty:
–
–
–

przejazd do/od pracodawcy
zaświadczenie o niekaralności (50 zł)
ubezpieczenie medyczne (KL i NNW, opcjonalnie), proponujemy kartę Planeta Młodych – 60-70 zł

Najlepszymi referencjami są opinie naszych klientów, oto dwie z nich:
W kwietniu wraz z moją przyjaciółką zdecydowałyśmy się na wyjazd za granicę. Chciałyśmy wyjechać jak najszybciej więc
podjęłyśmy decyzję znalezienia pracy przez firmę. Korespondencję prowadziłyśmy z kilkoma różnymi agencjami. Niestety niektóre z
nich do dnia dzisiejszego nie odpisały. Z Kangiel od razu był dobry kontakt. Oczywiście, zapewne jak każdy, miałam obawy. W końcu
musiałam za to zapłacić, a nie były to dla mnie małe pieniądze. Zdecydowałyśmy się jednak im zaufać, bo zależało nam na czasie, a
pracownicy Kangiel zapewniali nas, że znajdzie się oferta. Dzisiaj sama nie wierzę w to jak sprawnie i szybko to poszło. Złożyłyśmy
pierwsze dokumenty i wpłaciłyśmy pierwszą ratę. Później przeszłyśmy rozmowę telefoniczną dla sprawdzenia naszego angielskiego
i z pomocą Kangiel złożyłyśmy resztę dokumentów oraz wpłaciłyśmy ostatnią ratę. Następnie już tylko czekałyśmy na ofertę :) I
długo to nie trwało. Po trzech dniach rozmawiałam już z pierwszym pracodawcą, a na drugi dzień miałyśmy kontrakt. No i się
zgodziłyśmy, bo warunki o jakich pisali były takie jak chciałyśmy a dodatkowo urzekły nas widoki miejsca do którego miałyśmy
jechać. Z Kangiel nadal mamy kontakt i zawsze służą nam pomocą. Nie zdarzyło nam się ani razu, żeby któryś z pracowników
sugerował, że nie ma dla nas czasu albo nie odpowiadał na nasze e-maile. Jestem naprawdę zadowolona. Pieniądze zwróciły mi się
po 2 tygodniach i zawsze mam tą świadomość, że jeśli coś pójdzie nie po mojej myśli to oni mi pomogą.

Kasia i Kamila

Chcielibyśmy podziękować biurowi Kangiel za przygodę naszego życia. Był to nasz pierwszy wyjazd jednoroczny za granicę. Pani
Kasia i pan Bartek bardzo chętnie nam pomagali przy wszystkich formalnościach .Po uiszczeniu pierwszej raty i rozmowie bardzo
szybko zaczęły przychodzić oferty. Zdecydowaliśmy się na Północna Walię. Nasz hotel był położony w bardzo malowniczej krainie
pośród pięknych gór, dolin i zamków . Codziennie budziliśmy się z widokiem na bajeczne pejzaże. W pracy się zaaklimatyzowaliśmy i
polubiliśmy z pracownikami. Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie z ich strony .Pani Kasia również zawsze była obecna i służyła
pomocą.
Największym atutem wyjazdu była dla nas znaczna poprawa języka angielskiego . Mięliśmy okazję posługiwać się żywym
angielskim, w codziennych sytuacjach , zarówno posługując się formami potocznymi jak i formalnymi. Teraz jesteśmy przekonani że
możemy być w każdej części świata i nie będziemy mieć żadnych barier w posługiwaniu się językiem! Liczne znajomości z osobami z
różnych krajów ( Kanada, Hiszpania, Francja, Afryka Południowa) to kolejny atut. Na koniec wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka
rodzina i z wieloma osobami jesteśmy w bliskich kontaktach. Dzięki temu wyjazdowi mięliśmy okazję poszerzyć horyzonty ,
zwiedziliśmy Wielką Brytanię, poznaliśmy ludzi o wielkich sercach i umysłach, nasiąknęliśmy kultura brytyjską. Największe
podziękowania kierujemy w stronę pani Kasi która umożliwiła nam to wszystko doświadczyć! Od samego początku daliśmy Duży
kredyt zaufania dla agencji i okazało się że ona nas nie zawiodła. Wywiązała się z wszystkiego co oferowała nam co świadczy o
profesjonalności tejże agencji. Wiemy ze gdy następnym razem zdecydujemy się na wyjazd to na pewno zapukamy do drzwi biura
Kangiel. Gorąco dziękujemy.

Ewelina i Kamil

Informacje oraz zapisy:
KANGIEL BIURO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
25-308 KIELCE, UL. BODZENTYŃSKA 10, LOK.206
TEL.
41 345 34 20, KOM. 501 422 260
E-MAIL: INFO@KANGIEL.PL; WWW.KANGIEL.PL

