
Студентські 
міжнародні програми 

(Німеччина) 

 



!!! Актуальні ТІЛЬКИ для 
СТУДЕНТІВ !!! 

Переваги для учасників: 

• Отримання досвіду роботи на промислових, 
с/г підприємствах та у сфері послуг в 
Німеччині; 

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

• Поглиблення знань з іноземної мови. 

• Покращення особистої 
конкурентноспроможності!!! 

 



Умови: 

• Термін: 3 місяці 

• Період: літні або зимові канікули 

• Оплата: 8.60 – 9.23 €/год.  

               (1300-1600 €/міс.) 

• Тривалість робочого тижня: 40 год. 

• Харчування: самостійно бл. 100 €/міс. 

•  Проживання: 100-180 €/міс. 



Основні напрямки програм: 

• Сфера послуг (готелі, ресторани) 

 

• Промисловість  

  (харчова, легка) 

 

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



Сфера послуг.  
Основні партнери: 

• Мережа готелів  

Morada Hotels & Resorts 

 

• Мережа готелів Arkona 

 

• Мережа ресторанів Fischhus 

 
 

 

 

 



Ваше місце роботи  

 
Ostseecamp Suhrendorf 



Ostseecamp Suhrendorf 



Ostseecamp Suhrendorf 
Завдання: 

• Підготовка кімнат до заселення 

 



Ostseecamp Suhrendorf 
 допомога на кухні, в кафе 



Ostseecamp Suhrendorf 
Організація дозвілля дітей в ігробусі 



Ваше місце роботи  

Morada Hotels & Resorts 



Ваше місце роботи  

Morada Hotels & Resorts 

 



 



Hotel ARKONA 



 



 



 



Ваше місце роботи  

Ресторан Fischhus 

 



Ваше місце роботи  

Ресторан Fischhus 



Харчова промисловість 
Стажування на підприємтсвах з 

переробки м’ясної продукції (птиці)  

 

 

 

 

 

 

володіння німецькою мовою 
вітається, але не є 

обов’язковим!!! 



Підприємства, що вирощують 
гриби 

 

володіння німецькою мовою вітається, 
але не є обов’язковим!!! 



 



Сільське господарство 

Основні партнери: 

• Ферми, що вирощують фрукти 
(полуниця, малина, вишні, яблука…) 

 
 

 

 

• Ферми, що вирощують  

   декоративні рослини 

 

 



Наші «фруктові» партнери   



Процес збору ягоди 
• Збір на полі, сортування у лотки 



• Електронна фіксація зібраних 
ящиків/кілограмів 



Персональні електронні 
картки 



 

ЧОРНИЦЯ 
 



 



 



 



 



Умови проживання 

• Контейнер на 2 особи 



Умови проживання 
• Гарячий обід надається, сніданок, вечеря – 

самостійно 

 



Умови проживання 

• Розвезення на автобусі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saterplant GmbH  
вирощування декоративних рослин 



Завдання: 
• Догляд за рослинами  
(полити, прополоти бур'яни,  

занести/винести з теплиці …) 



Завдання: 
• Підготовка рослин до продажу 



Завдання 

• Участь у виставках, ярмарках 



ТІЛЬКИ для студентів, які 
володіють НІМЕЦЬКОЮ 

Вакансії продавців  

 



 



 



Відпочинок!!! 



Пізнати Європу! 

• Берлін 







Бремен 

 



 

 

Rostock 



                       Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe 

Schwarzwald 

https://www.facebook.com/zoo.stadtgarten.karlsruhe/?hc_ref=ARSzFl4Ox1bV0xpbX3AshzJBMixF8Tsn_wnjvoIRFiJudSHU8oKSU3-q_qkR1_PoUSA


Strasbourg/France 

 

 

 

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




Hamburg 

 



     Париж 

 



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 



Дякую за увагу! 
ТОВ «Профітім» 

м. Кропивницький 

вул. В.Перспективна, 84, оф. 310 

Тел.: 066 732 82 00 (Viber) 

         067 757 34 70  

E-mail: profiteam.kr@gmail.com 

____________________________ 

Координатор в Одесі: 

Тел.: 097 271 57 96  

E-mail: profiteam.od@gmail.com 
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