Хочеш поїхати в прогресивну
сільськогосподарську країну на
стажування/роботу?
Звертайтесь до нас!
Хто ми?
Центр кар’єри Юнікс - офіційна міжнародна
рекрутингова компанія, зареєстрована в Україні. Наш
офіс знаходиться за адресою: 03040, Київ, вул.
Васильківська 18, офіс 2. Надаємо послуги по:
• проходженню сільськогосподарської
практики (praktik) в Данії
• працевлаштуванні на постійне місце роботи
на фермі (fodermester)
• оформлення та супровід візових документів
на всі типи віз
• допомагаємо у вирішенні усіх можливих
питань із датськими установами (наприклад,
податкова,імміграційна служба, поліція і т.д)

1) після сплати податку у тебе залишається
приблизно 9000кр = 1200 Є
2) Вартість проживання приблизно 200-300 Є
3) харчування – 100-150 Є
4) І тому сума,яку ти можеш відкласти складає
приблизно 850 Є.
Наступні 6 місяців,якщо ти студент до 25 р.:
1) Зарплата 13274, після податку приблизно
10000кр = 1300Є
2) Проживання та харчування відповідно 200300 Є та 100-150Є
3) Разом кінцевий заробіток складає 950Є
4. Ознайомлення із датською культурою, історією та
видатними місцями.
5. Нові друзів та враження.
Чому обрати саме Юнікс?
1. Надійність!

Що Ви отримуєте працюючи в Данії?
1. Міжнародний досвід в одній із найбільш
розвинутих країн по сільському господарству, після
якого ви зможете легко знайти роботу в будь-якій
іншій країні.Робота полягає в догляді за тваринами,
такими як: свині, корови, норки.
2. Покращення вашого рівня спілкування англійською
мовою та для бажаючих безкоштовне вивчення
датської мови .
3. Зарплата перші 6 місяців складає від 11.444,15
DKK в місяць (до сплати податку), наступні 7-12
місяців роботи – від 13.274,61 DKK (до сплати
податку), 7-12 місяців, якщо студент старший 25
років– від 15.369,71 DKK в місяць (до сплати
податку).
Наприклад, перші 6 місяців ти отримуєш 11444 кр =
1500 Є:

- Юнікс захищає інтереси працівників, а також на
протязі всього терміну проходження практики
допомагаємо із вирішенням питань, які турбують
наших студентів в Данії
- 100% підтримка по податковим питанням в Данії
(оформлення, пільги, річний звіт)
2. Є можливість оплати вартості програми частинами.
За детальною інформацією – звертайтесь www.unicscenter.com
3. Надаємо візову підтримку та оформлення всіх
необхідних документів для отримання візи
4. Допомагаємо із вступом до аграрних закладів
(однією із вимог для проходження с/г практики в
Данії – бути дійсним студентом с/г закладу на момент
подачі та отримання візи)
5. Отримуєте сертифікат в кінці практики

Вартість наших послуг – 1000 євро (для тих
кому до 23 років) та 1600 євро (для тих кому
більше 23 років).
Додаткові витрати на поїздку на практику до
Данії:
1. Вартість подачі на дозвіл на роботу 390Євро (2890)
кр
2. Вартість іспиту з англійської мови (Кет) – 1800 грн
4. Середня ціна поїздки маршруткою в Данію – 100110 Євро
Що потрібно від вас?
1.
2.
3.

Вік- 18-30 років
Сертифікат з англійської мови (КЕТ)
Бути студентом стаціонару або заочного
відділення аграрного технікуму або ВНЗ
(виробництво та переробка продукції
тваринництва, зоотехніка)

Якщо ви відповідаєте вище наведеним критеріям, то
для Вас відчинені двері до маленької казкової країни
Данії.
Із радістю відповімо на всі Ваші запитання
З повагою, колектив центру Юнікс
Максим Корягін
+38 095 794 12 45
+38 093 578 49 25
+38 096 580 25 46
info@unics-center.com
Skype: m_koriagin
www.unics-center.com

