Агростажування в Данії
Фермерські господарства Данії запрошують взяти участь у програмі стажування на
тваринницьких і рослинницьких фермах (молочні, м'ясні, норкові ферми, овочеві,
ягідні та квіткові теплиці).

Хто може стати учасником програми агростажування в Данії:
- студенти (не нижче 2-го курсу) аграрних навчальних закладів за напрямками:
ветеринарія, фермерська справа, зоотехнологія, переробка продуктів тваринництва,
агрономія;
- вік 18-25 років;
- рівень англійської мови мінімум В1;
- без порушень візового режиму, депортацій, судимостей і проблем зі здоров'ям.

Робочі години:
- умовами програми передбачено стажування від 6 до 12 місяців відповідно до
одного з напрямків: рослинництво або тваринництво;
- умови трудового стажування регламентовані датським законодавством: 37годинний робочий тиждень в середньому 160,33 години на місяць, 5-6 робочих днів
на тиждень;

- вихідні дні надаються кожного другого тижня. Стажери отримують передбачену
законом 30-денну щорічну відпустку, або інакше кажучи 2½ дня за кожний
відпрацьований місяць.

Умови проживання:
- стажер може проживати на фермі або орендувати житло самостійно. Житло, що
надається стажисту завжди складається з окремої кімнати, з кухнею, часто з
телевізором та Інтернетом. Харчування може забезпечуватися самостійно або разом
з родиною фермера;
- проживання та харчування оплачується стажистом шляхом відрахування з
заробленої стипендії.

Стипендія:
Перші 6 місяців стипендія становить 11 230 DKK (1504 EURO). Після перших 6
місяців стипендія зростає та становить в середньому 13 027 DKK (1 745 EURO) у
місяць. Понаднормові години оплачуються на розсуд фермера: або в грошовому
еквіваленті або наданням вихідних днів.
Страховка:
Всі стажери, що виїжджають на стажування в Данію отримують страховий поліс
української страхової компанії, який передбачає страхове покриття на 30 тисяч
EURO.
Необхідні документи:
- заповнена анкета;
- кольорова копія першої сторінки закордонного паспорта і сторінок де є відмітки;
- одна фотографія (3,5х4,5 см, 80% обличчя) на білому фоні;
- кольорова копія водійського посвідчення (у разі наявності водійських посвідчення
старого зразка, переклад на англійську мову);
- кольорова копія диплома з перекладом на англійську мову або довідка з місця
навчання англійською мовою, на фірмовому бланку, де вказано повну назву
навчального закладу, курс, спеціальність, період навчання, а також, інформація про
те, що практика передбачена навчальним планом, і деканат не має нічого проти
стажування в Данії на певний період;
- два рекомендаційних листи, з перекладом на англійську мову, на фірмовому
бланку з адресою та телефонами, в яких повинні бути зазначені період стажування,
навички та обов'язки, які ви виконували, напрямок господарства;
- автобіографія або резюме англійською мовою, де вказані такі дані: короткі
відомості про сім'ю, дані про освіту, докладно описаний досвід роботи, місця і
періоди стажування із зазначенням обов'язків, опис машин і обладнання з якими є
досвід роботи і т.д.
Вартість участі в програмі та умови оплати:
- 500 гривень - реєстраційний збір при заповненні анкети та підписанні контракту;

- 1450 EURO - вартість участі в програмі. Оплачується в 2 етапи: 650 EURO після
аналізу резюме і 800 EURO при підписанні контракту.
- близько 450 EURO візовий і консульський збір;
- 130-150 EURO авіаквитки (в одну сторону, при бажанні можна купити в дві
сторони).
Додатково оплачується:
- переклад на англійську мову та нотаріальне завірення документів;
- тест на підтвердження знань англійської;
- доставка листа - запрошення та контракту.

