
Кандидатите трябва да отговарят
на следните условия:

1.Да са на възраст от 18 до 35
години;
2.Да са студенти редовно
обучение;
3.Да не са последен курс на
семестриално обучение;
4.Да имат добри познания по
немски език /най-малко 3 години
занимания по немски език/;
5.Да са готови минимум 2 месеца
да работят в Германия;
6.Да притежават средства за
финансиране заминаването си за
Германия.

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ 2019

Филиал "Студентски труд" набира документи на желаещи за
лятна работа в Германия през лятото на 2019 г. по силата на
международна спогодба сключена между двете страни.

Необходими документи:
Заявление за кандидатстване (Bewerbung) – препоръчително попълнено на
компютър, отпечатан във формат лице/гръб в 2 екземляра, да се залепят снимки и
да се подпишат .
Уверение за студент (Immatrikulationsbescheinigung) – подпечатано от университета.
Уверение на български език, че сте студент редовна форма на обучение и не сте
последен курс на семестриално обучение, което да послужи пред ДБТ “Изток”.
Документите можете да изтеглите от фейсбук страницата на Филиал Студентски.

Допълнителна информация на bstrud@abv.bg и на тел.868 75 64

Всеки студент следва да представи:

-2 бр. оригинално попълнени заявления със снимка + 1 копие

-1 бр. оригинално уверение + 2 копия

-Копие на шофьорска книжка (при наличие на такава)



СПОГОДБАТА И ПРОЦЕДУРАТА

 Каква е спогодбата между Република България и ФРГ?
Спогодбата между двете държави е подписана през 1992 г.
Договореността между двете страни дава правото български
студенти, в рамките на 3-те летни ваканционни месеца, да
полагат труд в Германия.

Студентите работят с трудов договор и тяхното заплащане е
еднакво с получаваното от немски граждани за същия вид
работа. Работните места са предимно в сферата на услугите,
хотелиерство и ресторантьорство, и по-малко в селско
стопанство и производство.

 Каква е процедурата?
1. Подаване на документи - Студентите подават всички
документи във Филиал "Студентски " - София с адрес:
Студентски град, бл. 5 - сградата на Община "Студентска" ет. 1,
стая 102. Документи се подават лично до 15.02.2019 г.
2. Документите следва да са попълнени без грешки и
поправки, да няма празни полета, напълно да съвпадат
данните за начало и край на лятната ваканция в двата
документа на немски език. Желания период да бъде в
рамките на официалната ваканция или да се постави чек, ако
са на разположение през цялата ваканция.

 Какво следва?
- оферти се получават след средата на април;
- работа се предлага основно в района на Бавария и Баден
Вюртемберг (Black Forest, езерото Констанс);
- настаняване – някой работодатели предлагат, но не всички и
вие сами организирате квартирата си;
- необходими средства – за път, квартира и храна за първия
месец, докато получите заплата.
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