WORK AND TRAVEL

Prečo Work and Travel ?
Spojené štáty americké sú jednoznačne najobľúbenejšou destináciou, kam mieria za
prácou a skúsenosťami mladí ľudia z celého sveta. Študent sa na pár mesiacov stane
jedným z nich a prineste si z USA nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj lepšiu angličtinu
a veľa medzinárodných pracovných kontaktov a nových priateľov.
Program Work & Travel USA umožňuje študentom vysokých škôl legálne pracovať a
cestovať v USA až 4 mesiace v čase akademických prázdnin. Do programu sa tak môžu
prihlásiť študenti denného štúdia vo veku 18-30 rokov. Vycestovať môžu aj študenti
posledných ročníkov. (Je však potreba získať víza ešte v čase štúdia, teda pred zložením
štátnej záverečnej skúšky.) Po skončení práce môžu študenti 30 dní cestovať po USA.
Work and Travel program je určený najmä mladým ľuďom, ktorí chcú cestovať, získavať
nové skúsenosti a kamarátov a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku. Cieľom tohto
programu nie je primárne zárobok.

Výhody Work and Travel programov
- študent denného štúdia má príležitosť získať pracovné skúsenosti, zlepšiť sa v jazyku
a cestovať za zlomok reálnej ceny
- vycestovaním a prácou v zahraničí sa študent naučí sa byť otvorený novým veciam,
myšlienkam, spôsobom, robiť rozhodnutia sám za seba a byť samostatný
- nadobudnutie skúseností a medzinárodných kontaktov, ktoré študent môže využiť vo
svojej kariére po úspešnom ukončení štúdia
- príležitosť cestovať a spoznať novú kultúrú a zvyky

Prečo Work and Travel so spoločnosťou Smaller Earth ?
- finančná štruktúra SE programov je “student friendly” vďaka tomu že ponúkame
predfinancovanie programu, teda študent nemusí zaplatiť cenu programu pred
vycestovaním ale splatiť časť poplatku z peňazí, ktoré si zarába v USA. Poplatky študent
nemusí zaplatiť naraz pretože ich u nás bude mať rozložené na čiastkové platby
- osobné skúsenosti s Work and Travel programom, každý z kolegov v našej kancelárii
ho absolvoval min. 5 krát
- 10 rokov skúseností vo Work and Travel odvetví na Slovensku a v Česku
- podpora globálnej spoločnosti v prípade problémov (pojdeme aj nad rámec našich
povinností ak je treba niekomu z našich uchádzačov pomôcť)
- garantujeme študentom prácu v USA podľa ich preferencii u overených
zamestnávateľov
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- naším uchádzačom zabezpečujeme letenky do USA aj späť a cena letenky je zahrnutá
v programovom poplatku
- doprava ku zamestnávateľom je zahrnutá v cene programu
- poistenie na 3 mesiace je zahrnuté v cene programu
- ubytovanie a možnosti stravovania sú vždy zabezpečené zamestnávateľom
- študent od nás dostane rôzne zľavy a výhody ktoré využije pri cestovaní (ubytovanie,
požičanie auta)
- nemáme žiadne skryté poplatky, študent od začiatku presne vie, koľko ho
vycestovanie bude stáť

Aké Work and Travel programy študentom ponúkame?
RESORT LEADERS
Letný Work and Travel program pre študentov so záujmom pracovať u prestížnych
zamestnávateľov (hotelové rezorty). Umožňuje stráviť 12 týždňov práce v špičkových
hoteloch v USA. Program je určený pre študentov VŠ a univerzít. Po skončení práce je
možné využiť 30 dní na cestovanie.

Prečo študentom odporučiť program Resort Leaders
- profesionálne skúsenosti pre študentov
- vyššie zárobky
- väčšia samostatnosť
- profesionálny prístup (možnosť pracovať s odborníkmi)
- osobná a kariérna skúsenosť s prácou v zahraničí
- zlepšenie si úrovne anglického jazyka
- získanie medzinárodných kontaktov a priateľov z celého sveta
- príležitosť cestovať a získať samostatnosť a zodpovednosť
- zaistené bezpečné pracovné a cestovné podmienky

CAMP LEADERS
Cenovo najdostupnejší Work and Travel program pre uchádzačov, ktorí chcú spoznať
americkú kultúru a pracovať počas leta v detskom tábore v USA. Garantovanou prácou
u overených zamestnávateľov so zabezpečeným ubytovaním a stravovaním si študent
vie zlepšiť vlastnosti ako samostatnosť, zodpovednosť za vykonanú prácu, jazykové
znalosti a rozhodovacie schopnosti.
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Prečo študentom odporučiť program Camp Leaders
- nízke vstupné náklady pre študenta
- garancia 30 dní na cestovanie po ukončení programu
- ubytovanie a strava zabezpečné v cene programu
- žiadne extra výdavky na život počas leta v campe
- nadväzovanie medzinárodných kontaktov so spolupracovníkmi v campe
- mzda vyplácaná v sume po zdanení
- spoznanie americkej kultúry, zvykov a tradícii

NATIONAL PARKS
Program umožní študentom žiť a pracovať u zamestnávateľa v prostredí národného
parku v USA. Tieto lokality sa vyznačujú krásnou, často nedotknutou prírodou. Pre
fanúšikov horskej turistiky, bicyklovania, objavovania ukrytých zákutí prírody a
pozorovania zvierat žijúcich vo voľnej prírode je tento program najvhodnejšou voľbou
spomedzi všetkých možností. Program národných parkov garantuje prácu u
zamestnávateľa na 12 týždňov.

Prečo študentom odporučiť program National Parks

- poloha zamestnávateľa
- krásne pracovné prostredie
- práca v profesionálnom prostredí hotela
- možnosť výberu z viacerých pozícii
- zabezpečené bezpečné podmienky pre prácu a cestovanie
- predfinancovanie programu pre študenta (nemusí uhradiť celý programový poplatok
vopred a naraz)

Prečo je tento program vhodný pre Vašich študentov?
- študent si vyskúša život za oceánom “na ostro” kedy bude musieť riešiť problémy, s
ktorými sa počas bežného života doma a v škole nestretne
- cestovanie a spoznávanie nových kultúr je zárukou že študent sa vráti obohatený o
zážitky a skúsenosti, ktoré mu dodajú prirodzenú odvahu a otvorenú myseľ
- predfinancovaním našich programov sme dosiahli finančnú nezávislosť pre
študentov, ktorý si vyberú naše programy
- jednoduchý proces vycestovania, ktorý je študentom vysvetlený hneď na začiatku
aby presne chápali aký priebeh má program

Výhody ktoré získa škola
- promo na našom webe
- ponuku pre študentov s možnosťou rozvoja aj počas mesiacov mimo školy
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- skúsenejší, odolnejší a odhodlanejší študenti nájdu lepšie uplatnenie na trhu práce a
zlepšia dobré meno univerzity

V prípade záujmu o doplňujúce informácie ohľadom Work and Travel programov
spoločnosti Smaller Eatrh nás neváhajte kontaktovať na:
email: j.pagac@smallerearth.com
tel.: +421 917 282 667
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