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Summer Au Pair 2016 Włochy! Twoje wakacje językowe 2016 

Zaplanuj najlepsze wakacje językowe! Zostań Summer Au Pair 2016 we Włoszech, podróżuj i ucz się języków w 
praktyce! Oferujemy Wam wakacyjne pobyty językowe u włoskich rodzin, gdzie w zamian za opiekę nad 
dziećmi możesz poznać język i codzienne życie we Włoszech. Jeśli chcesz poznać Włochy i spędzić wakacje w 
słonecznych Włoszech - zostań Au Pair 2016 we Włoszech z Prowork! W opinii naszych Au Pair taki wyjazd to 
najlepsze konwersacje językowe!  

Opis stanowiska 

Chcesz spędzić wakacje za granicą? Znasz język włoski/ angielski i chcesz nadal je szkolić? Lubisz dzieci i pracę 
związaną z nimi ? Zgłoś się do programu Summer Au Pair Włochy  
i wyjedź na okres wakacyjny do Słonecznych Włoch!  Oferujemy wakacyjne pobyty u rodzin włoskich.  W 
zamian za pomoc w opiece nad dziećmi rodzina zapewnia zamieszkanie, wyżywienie  
i kieszonkowe na własne wydatki 280-320 euro/miesięcznie. Jeżeli lubisz dzieci i masz doświadczenie w opiece 
nad nimi zgłoś się do programu Summer Au Pair i miej najlepsze wakacje w życiu! Posiadamy oferty rodzin z 
całych Włoch, a długość wyjazdu to zazwyczaj 2-3 miesiące w terminach od czerwca lub lipca. Szczegółowy 
opis programu Summer Au Pair 2016 na stronie głownej Prowork. Czekamy na Twoje opinie i zapytania o 
Summer Au Pair 2016 

Wymagania 

 Summer Au Pair Włochy wiek 19-28 lat  

 Komunikatywna znajomość j. włoskiego lub j. angielskiego 

 prawo jazdy- nie jest wymagane, ale posiadanie go jest dodatkowym atutem 

 Doświadczenie w opiece nad dziećmi 

 preferowana osoba aktywna, uprawiająca sport 

 mile widziana umiejętność pływania 

 gotowość do wyjazdu w okresie letnim na 1-3 miesiące  

 
Warunki 

 1-3 miesięczny kontrakt (do ustalenia) i pracę Au Pair przy opiece nad dziećmi i możliwość nauki języka 

. 

 Kieszonkowe dla au pair we Włoszech 280-320 euro/mies. +  bezpłatne zamieszkanie (własny pokój) i 

pełne wyżywienie.   

 opieka partnerskiego biura Au Pair we Włoszech 

 Wyjazd do rodziny we Włoszech realizowany za pośrednictwem agencji Prowork. Chcesz poznać 

Włochy? Program Au Pair to najtańsza i najbardziej skuteczna metoda nauki języka  

za granicą. Letnie wyjazdy językowe au pair i pobyty u włoskich rodzin to świetna oferta nie tylko dla 

osób uczących się języka włoskiego, ale da wszystkich, którzy marzą o poznaniu Włoch i codziennego 

życia w tym pieknym kraju! Ważne: znajomość włoskiego nie jest wymagana jeśli znasz dobrze 

angielski.  

Procedura rekrutacyjna 

Jak zostać Summer Au Pair za granicą z Prowork? Zarejestruj się na www.prowork.com.pl i złóż aplikację. 
Rekrutacja na wyjazdy wakacyjne Summer Au pair do Hiszpanii, Francji, Włoch i Anglii trwa tylko do k. marca 
2016.: Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Teraz całą aplikację Au Pair 
wypełniasz online. Skontaktuj się z biurem Au Pair Prowork tel 022 323 
6335,502731065,skype:prowork_aupairZobacz aktualne opinie, najlepsze blogi i relacje Au Pair na: 
www.prowork.com.pl Zobacz też inne oferty jako Summer Au Pair 2016 z Prowork: Summer Au Pair Francja, 
Summer Au Pair Anglia , Summer Au Pair Hiszpania, Summer Au Pair Włochy i inne kraje w tym Program Au 
Pair USA 2016 

 
 
 
 

 

https://www.prowork.com.pl/program-au-pair-wakacje-2013_208_12_pl.html
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