Międzynarodowe szkolenie
praktykantów i stażystów
w miejscu pracy
W obecnej, coraz bardziej wymagającej globalnej gospodarce, pracodawcy poszukują
wysokiej

jakości,

innowacyjnych,

młodych

pracowników,

którzy

potrafią

działać

w międzynarodowym środowisku i posiadają doświadczenie w pracy w Unii Europejskiej.
Projekt

Q-Placements

umożliwił

stworzenie

bazy

pracodawców

z 10 krajów

Unii

Europejskiej, którzy oferują staże i praktyki zawodowe (Work Experience Placements)
zagranicznym

stażystom

lub

praktykantom

w

wybranych

przez

nich

dziedzinach,

bezkosztowo dla firmy przyjmującej.
Jakie korzyści odniosę z pobytu za granicą?


Umiejętności językowe (języki obce) i umiejętności funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu –
kwalifikacje te są coraz bardziej potrzebne we wspólnej europejskiej przestrzeni gospodarczej.



Spojrzenie "na zewnątrz", przyjrzenie się kulturze, dowiedzenie się czegoś o zwyczajach w pracy i w życiu
codziennym w innych krajach.



Zwiększenie własnych szans na zatrudnienie, rozwój kwalifikacji odróżniających od innych uczniów,
studentów, absolwentów i osób poszukujących pracy.



Bezpośrednie zapoznanie się ze zwyczajami i kulturą innego kraju.



Większa samodzielność i pewność siebie w obcowaniu z innymi kulturami.

Kto może uczestniczyć w stażach?
Pełnoletni uczniowie ostatnich lat nauki / studenci / absolwenci.

Dokąd mogę wyjechać?
Niemcy, Belgia (Flandria), Bułgaria, Francja, Włochy, Polska, Wielka Brytania, Rumunia i Szwecja.

Jak znajdę dla siebie firmę?
Organizacja

koordynująca

w

Polsce

(Fundacja

Rozwoju

Przedsiębiorczości)

pomaga

stażystom/praktykantom w znalezieniu za granicą firmy jak najbliższej kwalifikacjom kandydata.

Jakie zadania mam wykonywać?
Zadania zostaną uzgodnione z opiekunem firmy przyjmującej. Zostanie omówiony i uzgodniony plan pracy,
zawierający zadania do wykonania. Praktykant/stażysta zapozna się z firmą i zadaniami jeszcze przed
wyjazdem za granicę. Zostanie również podpisane porozumienie pomiędzy organizacją wysyłającą, firmą
przyjmującą i praktykantem/stażystą.
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Jak sfinansuję swój pobyt?
Praktykanci i stażyści mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów mobilnościowych i z tego
opłacić zakwaterowanie, wyżywienie i podróż. Firma nie jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia.
Ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić w swoim kraju.

Jak długo trwa pobyt?
Od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Jak znajdę zakwaterowanie?
Pomoże w tym polska organizacja koordynująca (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości), za pośrednictwem
organizacji koordynujacej w kraju przyjmującym.

Do kogo mogę się zwrócić za granicą, jeśli coś pójdzie nie tak w firmie przyjmującej?
Do organizacji koordynującej w kraju przeznaczenia, która zawsze, jeśli zachodzi taka potrzeba, okazuje
pomoc.

Do kiedy można ubiegać się o wyjazd?
Nabór ma charakter otwarty. Staże/praktyki zależą od dostępności w danym momencie.

Kto wspiera Program Q-Placements?
Q-Placements jest wspierany przez Unię Europejską, Program Uczenie się przez całe życie.

Gdzie uzyskam więcej informacji? Czy moja szkoła zawodowa wie, że jest taki program?
Proszę skontaktować się ze swoją szkołą lub organizacją koordynującą w swoim kraju (w Polsce Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości).
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.q-placements.eu/results.html User´s Guide for
IVET students (Przewodnik dla studentów/uczniów szkół/studiów zawodowych).

Jakie umiejętności językowe wymagane są dla uczestnictwa w programie?
Wskazana jest znajomość języka angielskiego w mowie lub znajomość języka kraju przyjmującego.

Czy dostanę jakieś zaświadczenie po stażu?
Jeśli

staż/praktyki

zakończą

się

pomyślnie,

stażysta/praktykant

otrzyma

zaświadczenie

od

firmy

przyjmującej oraz Europass Mobilność.

Jak można uczestniczyć?
Proszę wysłać e-mail na adres: fundacja@frp.lodz.pl z prośbą o propozycję praktyki/stażu za granicą.

www.q-placements.eu
http://www.frp.lodz.pl/qnet

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
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