
Студентські міжнародні 

програми

в НІМЕЧЧИНІ

(Німеччина)



!!! Актуальні ТІЛЬКИ для
СТУДЕНТІВ !!!

Переваги для учасників:

Отримання досвіду роботи на сучасних 
підприємствах в Німеччині;

Ознайомлення з сучасними засобами 
виробництва, передовими технологіями і 
методами організації праці;

Поглиблення знань з іноземної мови;

Покращення особистої 
конкурентноспроможності!!!



Базові умови:

Термін: 2-3 місяці

Період: - літні або зимові канікули 

- практика протягом семестру

Оплата: 9.19 – 11.00 €/год. 

 (1400-2500 €/міс.)

Тривалість робочого тижня: 40 год.

Харчування: самостійно бл. 100 €/міс.

 Проживання: бл.200 €/міс.



Основні напрямки програм:

Сфера послуг (готелі, ресторани, 

парки атракціонів)

Промисловість 

(харчова, легка, 

автомобільна)

Сільське господарство (ферми по 
вирощуванню овочів, фруктів, 
декоративних рослин та квітів)

Будівництво, ремісничі професії



Ваше місце роботи – готельно-
ресторанний бізнес 

Вакансії:

 офіціант, помічник офіціанта

 кухар, помічник кухара

 прибиральник

 бармен, баріста





Ваше місце роботи –
парки атракціонів 

Вакансії:
 офіціант, помічник офіціанта
 кухар, помічник кухара
 контролер атракціонів
 помічник в івент-гастрономії



Промисловість:
- харчова промисловість (переробка мяса, риби)

- легка промисловість (пакування целюлозних 
виробів)
- автомобільна промисловість 
(монтаж, контроль якості, 
пакування деталей)

Вакансії:

- Помічник у виробничих цехах

- Помічник на складі







Пакування, комісіонування на складі



Основні партнери:
Ферми, що вирощують фрукти, 
овочі 
та декоративні рослини, квіти







• Сортування на складі



Завдання:

 Догляд за рослинами 

(полити, прополоти бур'яни, 

занести/винести з теплиці …)



Обрізання орхідей в теплицях





Будівництво, ремісничі професії

Вакансії:

- маляри, штукатури, укладання кахлів, клеїння
шпалер

- електрики

- сантехніки

- автослюсарі

- шиномонтажники

- монтажники обладнання



Відпочинок!!!



Бремен





 Гамбург



Strasbourg/France

https://www.facebook.com/pages/StrasbourgFrance/264129920358848?hc_ref=ARQ63BDEmUhUP1_bTxDvr79d-JLTYUkVCgNYOOYKvaqZOOxhUwuKhcRSvhTsZ62xEkA


Schwitzerland



Paris



Наша концепція:

Особиста перевірка підприємств-
партнерів у Німеччині

Особиста співбесіда з 
претендентами в Україні

Узгодження з ВНЗ. Виїзд тільки за 
дозволом ВНЗ!!!

Супровід від реєстрації до 
повернення в Україну



Витрати складають:

150 – 500 євро 

Включено:

Квиток в обидва боки на автобус

Оформлення УСІХ необхідних 
документів 

(оформлення документів з університету, отримання робочих 
дозволів, підготовка пакету документів для перетину кордону)



З чого почати?

1. Заповнюєте заявку на сайті 
www.profiteam.in.ua

2. Отримуєте консультацію

3. Обираєте проект

http://www.profiteam.in.ua/


Дякуємо за увагу!
ТОВ «Профітім»

м. Кропивницький, вул. Соборна, 14/64

Тел.: 066 732 82 00 (Viber), 

067 757 34 70 

E-mail: info@profiteam.in.ua

Сайт: www.profiteam.in.ua

Координатор у Харкові:
Км.114 (Відділ міжнародної практики), 
корп.1, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва
п/в Докучаєвське – 2
тел.: 066 7180870
тел.: 097 9242737
E-mail: profiteam.kh@gmail.com

mailto:info@profiteam.in.ua
http://www.profiteam.in.ua/

