SPANYOLORSZÁG 2017
Tájékoztató
Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat:
facebook.com/delreyinternational
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le a legjobb ajánlatokról:
A spanyolországi programok azoknak a jelentkezőknek ideálisak, akik szeretnének belekóstolni a munka
világába Spanyolországban, nemzetközi referenciát szerezni a vendéglátásban, vagy a szakmai
gyakorlatukat egy külföldi, színvonalas hotelben tölteni – mindezt úgy, hogy el szeretnék kerülni a
szálláskereséssel/kaucióval és nehéz kezdettel járó bonyodalmakat.
A részvételhez angol vagy spanyol nyelvtudás szükséges, de nem elvárás a gyakorlat vagy hallgatói
jogviszony. Nagyon fontos tudnod, hogy klasszikus főállásokkal nem foglalkozunk, csak olyan szállodák
gyakornoki programjához lehet csatlakozni, akik ingyenes szállást & ellátást, valamint tréningprogramot
biztosítanak. A részvétellel pedig millió dolgot nyerhetsz!
Kezd a tájékozódást a Spanyolországgal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések oldalon.

Betölthető pozíciók:
A pozíciók tekintetében mindenki megtalálja a számításait, mivel a legtöbb klasszikus szállodai pozíció
vállalható gyakorlat nélkül, és legtöbbször középfokú angoltudással – pont a gyakorlat megszerzése és a
nyelvismeret gyarapítás a cél. Lássuk mit vállalhattok a legtöbb szállodában (GYIK-ért kattints), és mik a fő
feladatok:







szobalányok – Klasszikus takarító pozíciók ellátása csapatmunkában.
felszolgáló – Szállodai éttermekben való kiszolgálás, jellemzően svédasztalos rendszerrel.
konyhai kisegítő – A szakácsoknak való asszisztencia (előkészítés, mosogatás, segítségnyújtás).
kertész/karbantartó – A hotel területeinek karbantartása szakember segítségével.
animátor – A vendégek szórakoztatása szervezett programokkal, rendezvényekkel
csapatmunkában.
recepciós – Klasszikus recepciós feladatok ellátása, vendégekkel és hotellel való kommunikáció.
Fontos, hogy ehhez a pozícióhoz minimum középfokú spanyoltudás kell az angol mellett.

Ha szeretnél jobban megismerkedni az egyes pozíciókkal, akkor olvasd el résztvevőink blogbejegyzéseit,
vagy böngéssz az élménybeszámolóik között.

Munkahelyek bemutatása:
Partner szállodáink 3-5 csillagos besorolással rendelkeznek, melyek mindegyike a turisták közkedvelt
nyaralóhelyein található, legyen az nagyváros vagy csendes partszakasz.
 Mallorca, Malaga, Andalúzia és Katalónia partjai várnak egész nyáron, azaz április és október közt
 A Kanári-szigetek pedig egész évben, a hotelek Fuerteventura és Lanzarote szigetén a télen sem
zárnak be a kellemes időjárás miatt.

Szerződés hossza:
A szerződések hosszát napra pontosan megválaszthatod 3-6 hónap közt, ahol a ki- és hazautazás dátumai
rajtad múlnak, hogy ne ütközhess az itthoni, vagy az iskolai tennivalóidba. Egyes hotelek rövidebb, azaz 2,5
hónapot is elfogadnak, de a legjobb esélyeket a kint töltött időd maximalizálása jelenti.
Miért ne gondolkozz pár hétben? Az egy dolog hogy nem vennének fel a hotelek, de minél több időt töltesz
kint, annál jobban ki tudod használni a helyszín minden adottságát – hisz az élmény ami számít.

Élmények, melyek kint várnak:
Ez a lehetőség nem is igazán a munkáról szól, hanem arról a rengeteg kalandról amit kint élhetsz át. Egy
hotelben dolgozol majd hozzád hasonló fiatalokkal, ahol a napi műszak után irány a tengerpart, bulik,
látnivalók és minden, ami miatt más nyaralni jön ide. Ha kíváncsi vagy a kint dolgozó jelentkezőink több száz
sztorijára, csak olvasgass az élménybeszámolók között.

Fizetés & munka:
A heti munkaórák száma 40-48 szokott lenni. A napi munkaidő általában 8 óra, a munkabeosztást a
felettesek készítik és időben a dolgozók tudomására hozzák. A szabadnapokat mindenki azzal tölti, amivel
szeretné – pár helyen igénybe lehet venni a szálloda szolgáltatásait (medence, SPA, stb), de legtöbbször
sokkalta jobb kikapcsolódási lehetőségeket rejtenek a külső helyszínek.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a pozíciók nem főállások, hanem GYAKORNOKI helyek. Ennek megfelelően
kevesebbet fizetnek teljesen legálisan, de az ingyenes szállás és ellátás ezt bőven kompenzálja. Ha kíváncsi
vagy rá hogyan működik mindez, olvasgass róla itt.
A programon résztvevőknek megajánlott bér nettó 300-400 Euró havonta, melynek pontos összege
hotelenként változó és függ a jelentkező képzettségétől, referenciáitól, tapasztalatától és beosztásától. A
pontos kondíciókat mindig a hoteltől kapott munkaajánlat tartalmazza.

Miért éri meg ennyiért elindulnod?



Diákként – Valóban többet kereshetsz itthon, de nem mindegy, hogy egy egész nyarat végiggürizel
diákmunkával, ami után csak az albérlet vár, vagy ugyanezt az időt a tengerparton töltöd el - óriási
a különbség.
Nem-Diákként – Legyen a referenciaszerzés, vagy kivándorlás a cél, itt nem kell egy évet aláírnod
egy albérletre (350-500 Eur/hó), letenni 2 havi kauciót (800-1000 Eur) és megkockáztatni a
munkakeresést (míg el nem fogy a kereted) – nálunk egy fix előre leszervezett hely vár, ami egy
tökéletes ugródeszka a kinti főállásokhoz.

Erről olvashatsz egy remek leírást Tóth Mátétól, aki gyakornokként ment ki és azóta már karriert épített a
helyi hotelekben.

Mit kell tudnom a szállásról, az étkezésről és a munkaruháról?
A szállást és az ellátást térítésmentesen a munkaadó biztosítja. Az elhelyezésedet vagy a hotel területén
belül oldják meg külön kialakított személyzeti szállásokon, vagy a hotelen kívüli, bérelt apartmanokban.
Mindkét esetben teljes lesz a kényelmed, hiszen a szállások fürdővel felszereltek és 2-4 ágyas
elrendezésűek.
Az étkezés általában napi 3 alkalom, amit a hotel személyzeti étkezdéjében fogyaszthatsz el, megadott
időben – minden esetben ingyenesen biztosítva a munkahelyed által.

Hogy fogok kiutazni a hotelhez?
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk, hiszen már
minden hotelbe megvannak a bejáratott útvonalak. A jegyárakat előre tudod csekkolni a
http://www.skyscanner.hu oldalon. Ne feledd, hogy a kiérkezésben megvan +/-3-3 nap rugalmasság is, hogy
a legjobb jegyet találd meg magadnak.

Az érkezésed időpontját le kell jelentenünk a hotelnek. A szálloda munkatársai vagy felvesznek a
repülőtéren vagy vonat-/buszállomáson, vagy pontos instrukciókkal látnak el, hogy hogyan jutsz el a leendő
munkahelyedig. Ez sem nagy feladat, hiszen vannak előre szervezett transzferek is, amiket egy kattintással
le tudsz foglalni.

Programkondíciók:
Függően attól, hogy mi a célod a kiutazással, két külön programkonstrukciót tudunk nyújtani a számodra:
WORK EXPERIENCE SPAIN program – azok számára ideális, aki fő szempontja a kinti karrierépítés,
referenciaszerzés, nyelvgyakorlás vagy egy kiköltözés megalapozása. A Work Experience Spain
programon bármikor résztvehetsz, ameddig be nem töltöd a 30. életéved, függetlenül attól, hogy
milyen gyakorlatod, képzettséged, vagy diák vagy-e még.
INTERNSHIP SPAIN program – azok számára ideális, akik turizmus szakon tanulnak és a szakmai
gyakorlatukat szeretnék kint leigazolni, vagy Erasmus+ támogatás keretei közt szeretnének kint
időt tölteni és dolgozni. Az Internship Spain program keretében csak olyan hotelek választhatók,
akik kiadják számodra az összes iskolai dokumentumot és igazolást. A szakmai gyakorlatos
ügyintézés itt is nagyon egyszerű, levesszük a válladról a papírok terhét.
Bármelyik programról legyen szó, a fizetések és kondíciók teljes mértékben azonosak és mindkét program
esetében hónapokkal előre le tudunk szerződtetni – vagyis érdemes időben jelentkezni.

Jelentkezés feltételei:
Jelentkezhetsz egyedül, de arra is lehetőséget nyújtunk, hogy egy helyre kerülj egy barátoddal/barátnőddel.
Két főnél nagyobb csoportok együttes elhelyezését meg tudjuk próbálni, de ekkor nagyban csökkennek a
lehetőségeitek, így elengedhetetlen a rugalmasság a részetekről. Érdemes átfutnod a általános
elvárásokkal kapcsolatos leírást. Lássuk a fő feltételeket:










18-30 év közötti életkor
Magabiztos angol vagy spanyol nyelvtudás – második idegen nyelv ismerete előny
EU-s állampolgárság
Előzetes szakmai tapasztalat: nem szükséges
Hallgatói státusz: nem szükséges
Kapcsolódó tanulmányok: nem szükséges
Érvényes Európai Biztosítási Kártya (EHIC)
Legalább 10-12 hetes időszak vállalása
Érvényes útlevél – elvárás a megfelelő hivatali bejelentés feltételei miatt (tehát nem az utazáshoz
kell, hanem a legális munkavállaláshoz).

Költségek:
Szükséges indulótőkének minimum 150.000 Ft-ot szoktunk javasolni. A programmal összefüggő
költségeken felül (amit itt részletezünk) érdemes költőpénzt is vinni az első fizetésig és legyen egy olyan
biztonsági tartalék is, hogy akármi történik kint veled vagy itthon a családoddal, azonnal haza tudj jönni. Itt
is érdemes átolvasnod a költségekkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket.





A programra való felvétel esetén 5.000 HUF vissza nem térítendő regisztrációs díj fizetendő.
Sikeres elhelyezés esetén 300 GBP programdíj fizetendő a brit partnerünknek (tehát már csak
akkor, ha megvan a garantált helyed).
Szakmai gyakorlat leigazolás és Erasmus ügyintézési díj: 5.000 HUF (csak szakmai gyakorlat
esetében).
Kiutazás költsége (fapados járatokkal a legtöbb desztináció olcsón megközelíthető).

Részvételhez szükséges dokumentumok:
önéletrajz angolul (ajánlott sablon)
személyigazolvány
egész alakos elegáns fotó
önéletrajz egyéb idegen nyelven

INFO
INFO
INFO
INFO

regisztrációhoz szükséges
regisztrációhoz szükséges
regisztrációhoz szükséges
később is leadható

referenciák
nyelvvizsga bizonyítvány
releváns bizonyítványok (pl. mixer végzettség)
Európai Biztosítási Kártya (EHIC) vagy privát biztosítás
érvényes útlevél

INFO
INFO
INFO
INFO
INFO

később is leadható
később is leadható
később is leadható
kiutazásig kell elkészülnie
kiutazásig kell elkészülnie

Jelentkezés menete:

1.

A jelentkezéshez készítsd elő a fent felsorolt iratokat és kezdd el a regisztrációt az oldal alján
található link segítségével. A regisztráció során adhatod meg az alapadatokat, valamint a
preferenciákat is (dátumok amiket vállalni tudsz, pozíciók, preferált helyszínek és minden egyéb
igény, amit figyelembe kell vennünk az elhelyezésedkor). Fontos, hogyha van más nyelvismereted,
akkor azon is csatolj egy CV-t hiszen óriási előnyt jelent a pályázásodkor.

2.

A beküldött anyagokat a kollégák átnézik és tökéletesítik, hogy a lehető legjobb esélyekkel
indulhass el a jelentkezés során. Amint elkészül, automatikusan megkapod a regisztrációs díj
számláját, ami rendezésével aktivizálódik a profilod. Ha esetleg nem reálisak a regisztrációkor
megadott elvárásaid (túl rövidek a dátumaid, vagy nem megfelelő a nyelvtudásod, stb) akkor
jelezni fogjuk neked, hogy változtatni kellene, vagy letenni a részvételről.

3.

Ekkor pályázati anyagod bekerül az aktív adatbázisba, ahol a hotelek és partnerek keresik a nekik
megfelelő jelentkezőket, illetve ami alapján mi automatikusan indítjuk az anyagod minden olyan
szabad pozícióra, ami megfelel az általad megadott preferenciáknak. Lényeg a lényeg, hamarosan
munkaajánlattal jelentkezünk feléd, ami alapján dönthetsz a pozíció elfogadásáról.

4.

Az elfogadást követően elektronikusan érkeznek a szerződések - amikkel biztosíthatod a helyet
magadnak; pontos instrukciók a tennivalókról, valamint a programdíj számlája. A papírmunka
lefutása után nincs más tennivaló, mint elkezdeni a kiutazásod megszervezését (melyben segítünk,
ha igényled) bepakolni, és nekivágni életed eddigi legnagyobb kalandjának!

Persze eztán is kapcsolatban maradunk, hiszen a programkoordinátorod a kintléted alatt is biztosítja a
számodra a magyar nyelvű asszisztenciát és segítséget.

Spanyolországi programkoordinátor:
Pásztor Gábor
gabor@dri.hu, spanyol@dri.hu
+36.70.88.55.749

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE: http://portal.delreyinternational.com
Ha nem nyílik meg, akkor másold a linket a böngésződbe.

