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ALGOOS STUDY WORK & TRAVEL  
PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

  

KIM JESTEŚMY?   

Od wielu lat reprezentujemy najlepsze 4 oraz 5-cio gwiazdkowe hoteli w całej 

Grecji oraz na Cyprze. Organizujemy praktyki dla studentów szkół wyższysz 

oraz średnich nie tylko z Polski, ale także z wielu innych krajów świata. 

Programy, jakie oferujemy głównie skierowane są dla studentów profilów 

turystycznych, gastronomicznych, hotelarskich oraz językowych. Dzięki temu, 

że jesteśmy partnerami programu Erasmus, studenci mogą połączyć taki 

wyjazd właśnie z tym programem, a co za tym idzie, otrzymać dodatkowe 

dofinansowanie w wysokości nawet do 500 euro miesięcznie od uczelni.   
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GDZIE MOŻESZ WYJECHAĆ?  

- CYPR: Limassol, Paphos, Larnaka, Agia Napa  

- GRECJA: Rodos, Kos, Kreta, Kefalonia, Korfu, Chalkidiki, Mykonos oraz wiele 

innych wysp.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Minimalnym okresem praktyk w Grecji oraz na Cyprze jest 3 miesiące. Cypr 

to opcja również dla zainteresowanych pracą na pełen etat, lub praktykami 

zimowymi.  
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WYMAGANIA:  

- Gotowość do pracy  

- Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym  

- Punktualność  

- Zarejestrowanie się na stronie www.algoos.com    

  

  

OFERTA GRECJA   

-  Darmowe zakwaterowanie (blisko hotelu- zjdęcia dostępne po 

zarejestrowaniu się na www.algoos.com )  

- Darmowe wyżywienie (3 posiłkidziennie) 

- Wynagrodzenie 400-700 euro/miesięcznie  

- Odbiór z lotniska  

- Wycieczki oraz imprezy integracyjne   

- Ubezpieczenie podstawowe  

- Nadzór przedstawicieli Algoos SW&T.  
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 OFERTA CYPR:  

- Darmowe zakwaterowanie  

(blisko hotelu- zjdęcia dostępne  

po rejestracji na www.algoos.com )  

- Darmowe wyżywienie 3 razy dziennie  

- Wynagrodzenie 500-1000 euro/miesięcznie  

- Możliwość pracy na pełny etat  

- Odbiór z lotniska  

- Wycieczki oraz imprezy integracyjne   

- Ubezpieczenie podstawowe.  

  

    

STANOWISKA PRACY:  

- Kucharze, pomocnicy kuchenni  

- Recepcjoniści, recepcjonistki  

- Animatorzy czasu wolnego  

- Kelnerzy, kelnerki  

- Barmani, barmanki   

- Sprzątaczki  

- Terapeuci Wellness & SPA.  
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