В програмі стажування можуть брати участь хлопці і дівчата від 18 до 35 років, які
володіють іноземними мовами (англійська, німецька, турецька) та готові будуть
стажуватися в період з 1-15 травня по 10-15 жовтня або з 1-15 квітня по 1-15 листопада в
залежності від пропонованого терміну стажування.
Умови стажування:
1) Список департаментів і посад:
- Front office;
- Receptionist;
- Bellboy;
- Doorman;
- Guest relation;
- Housekeeping (прибирання номерів);
- Steward (посудомийники);
- Кухарі (наявність сертифіката і досвіду обов'язково);
- Помічники кухарів;
- F & B (офіціанти);
- F & B (помічники офіціантів - комі);
- F & B (бармени);
- F & B (помічники барменів - barboy, bargirl);
- F & B (хостес);
- Анімація;
- Дитяча анімація (mini-club) - готелі віддають перевагу студентам і випускникам
педагогічних факультетів;
- SPA-інфо;
- SPA-ресепціоніст;
- Масажисти (наявність сертифіката і 600 годин практики обов'язково);
- Фітнес-тренер (наявність сертифіката і досвіду обов'язково).
2) стажувальна виплата від 350 доларів та вище;
3) квиток туди і назад оплачує роботодавець. Якщо працівник повертається раніше
зазначених термінів незалежно від причини від'їзду, зворотний квиток буде оплачувати за
свій рахунок;
4) проживання і 3-х разове харчування за рахунок роботодавця;
5) один вихідний на тиждень.
6) державна медична страховка за рахунок роботодавця.
7) витрати за візу в турецьке консульство (275 евро) оплачує студент, якщо студент не
може оплатити за візу зв'язку з матеріальними труднощами, наша фірма допоможе йому з
оплатою, але з першої стажувальної виплати ця сума буде одноразово віднята;
8) у разі порушення контракту (вживання алкоголю, неявки на роботу, крадіжки та ін.)
роботодавець робить 2 письмових попередження, в разі подальшого порушення
роботодавець має право в односторонньому порядку розірвати договір і студент за свій
рахунок повертається назад).
9) студентам після закінчення стажування видадуть сертифікат про проходження практики
із зазначенням місця стажування, департаменту, займаної посади і т.д. Деякі університети,
з якими ми вже співпрацюємо, зараховують це як виробничу практику для студентів 3
курсів.

Дану програму стажування ми впроваджуємо з 2008 року в різних країнах: Киргизстан,
Росія, Молдова, Білорусія, Казахстан, Україна, Грузія, Таїланд, Індонезія та ін. Нашими
постійними партнерами є такі готелі як: мережа готелів MAXX ROYAL, мережа готелів
CRYSTAL, мережа готелів CORENDON, GRANADA DE LUXE, мережа готелів PEGAS,
мережа готелів GÜRAL, мережа готелів TITANIC, SUSESİ LUXURY RESORT, ELA
QUALİTY RESORT, LONİCERA, BELLIS DE LUXE готель і багато інших.
Більш детальну інформацію про нашу фірму ви можете побачити на нашому сайті
http://www.taygaturkey.com/
З усіх питань, що стосуються даної програми стажування, можна отримати інформацію за
наступними координатами:
Едіє Керімова
Мейл: hediye@taygaturkey.com
Телефон (стаціонарний): +90 242 227 12 03 (+112 додатковий)
Телефон (мобільний): +90 546 868 68 07
WhatsApp: +90 546 868 68 07

