ROTARY INTERNATIONAL

Praktyki zawodowe dla polskich studentów
Organizują kluby Rotary:
R.C. Hoogeveen-Middenveld; R.C. Assen; R.C. Assen-Noord.; R.C.Heerenveen;
R.C. Groningen-Zuid (Netherlands).
R.C. Bydgoszcz (Poland)

Informacja dla studentów
Beneficjenci: polscy studenci ostatnich lat studiów na uniwersytetach lub innych uczelniach
wyższych
Pięć holenderskich klubów Rotary oraz polski klub (RC Bydgoszcz) organizują po raz piąty
praktyki zawodowe dla polskich studentów w Holandii i Niemczech od 4 września do 16
października 2010 roku.
Zamierzeniem rotarian jest:
 stworzenie polskim studentom możliwości odbycia praktyk zawodowych w
holenderskich przedsiębiorstwach,
 umożliwienie tym studentom poznania warunków życia i kultury społeczeństwa
holenderskiego.
Wymagania wobec kandydatów są następujące:
 entuzjastyczna motywacja,
 dobre wyniki w nauce,
 umiejętność komunikowania się w językach angielskim lub niemieckim,
 końcowy okres studiów, ale nieukończenie ich przed zamknięciem praktyki
studenckiej,
 gotowość i możliwość odbycia stażu zawodowego w okresie od 4 września do 16
października 2010 r.
Kluby Rotary zapewniają uczestnikom:
 pokrycie kosztów podróży powrotnej,
 pokrycie kosztów pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie),
 kieszonkowe,
 turystyczne programy weekendowe (planujemy m.in. wizytę w Parlamencie
Europejskim w Brukseli),
Dostępnych jest 12 miejsc dla studentów następujących kierunków:
biologia
budownictwo
dekoratorstwo wnętrz
ekologia
ekonomia

energetyka
finanse
handel
hydrologia
informatyka
ochrona środowiska
planowanie przestrzenne
prawo
technologie chemiczne
ubezpieczenia
urbanistyka
zarządzanie
Szczegółowy opis oferowanych praktyk zawierają „Job Profile Study Exchange”.

Procedura naboru kandydatów:
1. Chętni do odbycia praktyki zawodowej w Holandii lub w Niemczech powinni wejść
na stronę Szkoły Języków Obcych KONTAKT w Bydgoszczy www.kontakt.bydgoszcz.pl i z zakładki PROMOCJE, gdzie zamieszczone zostały
informacje o projekcie szkoleniowym, skopiować APPLICATION LETTER.
2. Wypełnioną elektronicznie po angielsku aplikację wysłać na adres
biuro@kontakt.bydgoszcz.pl
3. Przetłumaczone zestawienie ocen za ostatnie dwa lata oraz rekomendację profesorawykładowcy i deklarację uczestniczenia w podanym okresie w zagranicznym stażu
należy zabrać ze sobą na interview.
4. Kandydaci, którzy przejdą wstępny etap naboru, zostaną zaproszeniu na interview,
które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2010 roku.
5. Ostateczna lista zakwalifikowanych będzie znana w pierwszym tygodniu lipca br.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Języków Obcych KONTAKT w
Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 4, tel. (52) 327 66 50.

