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FAKTA O VIZITOZ:

PODMÍNKY PRO UCHAZEČE:

NABÍZENÉ PROGRAMY:

• Rok založení: 1991
• Rodinná firma s ind. přístupem
• Široká databáze zaměstnavatelů 2000+
• Více jak 50 pracovních pozic týdně
• Délka pobytu: 3–12 měsíců
• Kompletní podpůrný servis

• Věk: 18–30 Vzdělání: min 2 roky VŠ
• Úroveň AJ: komunikativní
• Řidičské oprávnění B+
• Pozitivní přístup, pracovitost,
   ochota učit se novým dovednostem,
   být otevřený práci na venkově

• Práce na farmách:
   General Farmwork, Skilled & Career
   Farmer, Equine & Equestrian
• Řemeslné a odborné práce
• Pomoc v domácnosti & Au Pair
• Práce v hotelech a restauracích
• Junior courses

VÍCE O VISITOZ
VizitOz zajištuje různé pracovní (placené i neplacené) programy po celé Austrálii již od roku 1991. Jedná se zejména o práci
na farmách, případně v jiných oborech (včetně hotelových resortů, restaurací) v méně osídlených oblastech, kde se nedostává
„australské“ pracovní síly.
Vyzkoušet si budete moci farmaření, práci s hospodářskými zvířaty, starost o koně a jízdu na koních. Ti kdo mají mechanické
a řemeslné zkušenosti, mohou pracovat jako mechanici, tesaři či třeba svářeči. Uplatnění najdou i učitelé a lektoři nebo ti, kdo
mají zkušenosti v hotelnictví a pohostinství (kuchaři, barmani ...).
VizitOz pro Vás vyřídí veškeré formality a po příjezdu do Austrálie Vám pomůže s popříjezdovou orientací (vyřízení daň. čísla,
bank účtu atd.). Zároveň pro Vás organizuje 5denní trénink po Vašem příletu do Austrálie a následné umístění na konkrétní pracovní pozici.

Víza Work and Holiday (462) - ideální pro tento typ programu
Česko i Slovensko má v současnosti podepsanou s Austrálií vízovou dohodu „Work and Holiday“. Tato víza umožnují mladým
Čechům a Slovákům v Austrálii pracovat a cestovat po dobu jednoho roku. Detailní podmínky naleznete na stránkách australského imigračního úřadu https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/462- . Mezi základní podmínky patří: věk 18–30 let, min. 2
úspěšně dokončené roky na VŠ, znalost AJ na úrovni IELTS 4,5b.
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Placené pracovní
programy v Austrálii
3–12 měsíců
Pro zkušené farmáře
pro úplné začátečníky
a pro kohokoliv mezi

AUSTRÁLIE

Věk 18–30 let
min 2 dokončené roky na VŠ
komunikativní znalost
AJ (IELTS 4.5)
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