
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIPRUS - INTERNSHIP CYPRUS PROGRAM 
 
Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat: 
facebook.com/delreyinternational 
  
Ha tanulmányaidhoz kapcsolódó szakmai gyakorlati helyet keresel, akkor az Internship Cyprus program  
keretében több nagyszerű hotel ajánlatai közül válogathatsz. A ciprusi szállodák ingyen gondoskodnak a 
szállásodról és az ellátásodról, valamint 300-500 Euró/hó zsebpénzt is biztosítanak. Ezt az összeget 
tovább növelheti az iskoládtól igényelhető Erasmus ösztöndíj is.  

 
A szakmai gyakorlatos helyet hónapokkal előre tudjuk neked biztosítani, így időben és kényelmesen le 
tudsz adni az iskoládnak minden iratot. Jelentkezz mielőbb, akár évfolyamtársaiddal vagy barátaiddal és 
dolgozzatok együtt Afrodité mesés szigetén! 

 
Betölthető pozíciók: 
Minden klasszikus szállodai pozíciót el lehet vállalni előzetes tapasztalat nélkül is  –  pont a 
gyakorlatszerzés a cél az Internship programnál. Betölthető munkakörök: szobalány, felszolgáló, 
recepciós, bartender, konyhai kisegítő, kertész, animátor. 

   
Munkahelyek bemutatása:  
Partnerhoteleink olyan 4-5 csillagos hotelek, mely mindegyike a turisták közkedvelt nyaralóhelyein 
helyezkedik el. A szállodákat két település vonzáskörzetébe soroljuk: Limassol vagy Paphos. Mindkét 
város saját repülőtérrel rendelkezik. 
  

Szerződés hossza:  
Az Internship Cyprus programunkra folyamatosan jelentkezhetsz - így igazodva az iskolád előírásaihoz - 
egyetlen kitétel az, hogy a vállalt időszaknak minimum 2.5 hónapnak kell lennie. Amennyiben ez az időszak 
kevésnek bizonyul, akkor nyugodtan meghosszabbíthatod a maximális 6 hónapra (a szakmai gyakorlatos 
kötelező óraszámon túli időszakhoz az iskoládnak már nincs köze). A szerződéseket már hónapokkal a 
kiutazásod előtt ki tudjuk adni, így a leadási határidőből sem csúszhatsz ki és elegendő idő áll 
rendelkezésre az eredeti papírok visszaérkezésére is. 
  
Fizetés & munkakörülmények: 
A heti munkaórák száma 40-48 szokott lenni, a napi munkaidő általában 8-10 óra. A beosztásod a főnökeid 
készítik el minden héten, így külön kérésekkel feléjük fordulhatsz majd. Az étteremhez kapcsolódó 
munkakörökben (felszolgálás, bárok, konyha) mindig a nyitva tartáshoz igazodik a munkaidő. Ez azt 
jelenti, hogy jellemzően 4-5 órát dolgoztok egyhuzamban majd egy nagyobb szünet következik a nap 
közepén, vagy egyhuzamban a napi óraszámot, délelőtt vagy délután akár. Más pozíciókban, mint pl. a 
szobalányoké, vagy a recepción a munkaidőtök fix lesz. 
 A szabadnapokat mindenki azzal tölti, amivel szeretné – pár helyen igénybe lehet venni a szálloda 
szolgáltatásait (medence, SPA, stb) - de erről csak a hotelmenedzser dönthet. 
  
A Work Experience Programon résztvevőknek megajánlott bér nettó 500 Euró havonta, melynek pontos 
összege hotelenként változó és függhet a jelentkező szakmai tapasztalatától. A fizetés függhet a 
jelentkező képzettségétől, referenciáitól, tapasztalatától és beosztásától, ezt a szempontot mindig a 
kiválasztott offer tartalmazza. 

 
Mit kell tudnom a szállásról, az étkezésről és a munkaruháról? 
A szállást és az ellátást térítésmentesen a munkaadó biztosítja. Az elhelyezést 2-4 ágyas szobákban 
biztosítják a hotelek a szálloda területén belül, vagy ahhoz közel. A mosás és vasalás kérdéskör könnyedén 
megoldható lesz a hotelen belül.  A munkaruha biztosított, viszont a jelentkezőknek kell gondoskodni 
megfelelő (fekete, zárt) cipőről. 

 
Hogy fogok kiutazni a hotelhez?  
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk. Repjegyárak 
ellenőrzésére a www.skyscanner.hu oldalt ajánljuk. Ciprusra a lehető legjobb és gyorsabb útvonal a 
repülés.  A WizzAir indít közvetlen járatokat a szigetre a főszezonban.  
 
  
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. 

https://www.facebook.com/delreyinternational
https://www.facebook.com/delreyinternational
http://www.skyscanner.hu/
https://wizzair.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jelentkezés feltételei: 
    Jelentkezhetsz egyedül, de arra is lehetőséget nyújtunk, hogy egy helyre kerülj egy barátoddal/barátnőddel. Két f       

főnél nagyobb csoportok együttes elhelyezését nem tudjuk vállalni.  

 18-35 közötti életkor 

 Magabiztos angol nyelvtudás – második idegen nyelv ismerete előnyt jelent (német, orosz) 

 Előzetes szakmai tapasztalat: nem szükséges 

 Hallgatói státusz/ Kapcsolódó tanulmány:  : szükséges 

 Érvényes Európai Biztosítási Kártya (EHIC) 

 Legalább 12 hetes időszak vállalása 

 

      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. 

 

 A programra való felvétel esetén 5.000 HUF vissza nem térítendő adatbázishasználati díj fizetendő 

 Sikeres elhelyezés esetén 300 GBP program fee fizetendő a brit partnerünknek.  

 Anyakönyvi kivonat, erkölcsi és igazolványképek: kb. 3.000 HUF (nem minden hotel kéri) 

 Szakmai gyakorlat leigazolás és Erasmus pénzügyi ösztöndíj ügyintézési díj: 5. 000 HUF (választható) 

 Kiutazás költsége 

  Kiérkezés után a kinti törvények szerint kötelező orvosi vizsgálat:  €30 (opcionális – nem minden hotelnél 
szükséges) 

 

     Részvételhez szükséges dokumentumok:  
 Önéletrajz angol nyelven – mosolygós fényképpel  (jelentkezéshez szükséges) 

 Egész alakos, elegáns fotó(k) – (jelentkezéshez szükséges) 

 Angol nyelvű iskolalátogatási igazolás + Referenciák angolul (ha rendelkezel vele) 

 Hiánytalanul kitölött online regisztrációs lap – (jelentkezéshez szükséges) 

 Európai Biztosítási Kártya (EHIC) vagy privát biztosítás (szerződéskötéshez szükséges) 

 Erkölcsi bizonyítvány (bizonyos hotelek szerződéskötés után kérhetik) 

 Születési anyakönyvi kivonat (bizonyos hotelek szerződéskötés után kérhetik) 

 Érvényes útlevél (a későbbi hivatali ügyintézéshez lesz fontos) 

 4 db igazolvány fotó (kiutazást követően a szerződéskötésnél kérik- érdemes már itthon elkészíttetni) 

 Az iskolád szakmai gyakorlatos dokumentumai angolul 

  

Jelentkezés menete: 
Ha úgy döntöttél, hogy szeretnél jelentkezni a programba, akkor arra kérünk, hogy készítsd elő a fent felsorolt 
iratokat és kezdd el a regisztrációt az oldal alján található linken.  

A beérkezett anyagokat kollégáink átnézik és leterheltségtől függően pár munkanapon belül visszajeleznek 
neked, hogy felvételt nyertél-e a programba. A sikeres felvétel után, megkapod az regisztrációs díjról szóló 
számlát, részletes információt kapsz a programról, egyben felteheted kérdéseidet is – ha van még bármi, amit 
szeretnél tisztázni a programmal kapcsolatosan, akkor a folyamat ezen szakaszában tedd meg. 

A beküldött anyagaidból mi pályázati anyagot formálunk és elhelyezzük azt az adatbázisunkban. Ebben az 
adatbázisban keresgélnek közvetlenül is a hotelek – így bármikor érkezhet az értesítés tőlünk, hogy egy hotelunk 
szeretne munkát ajánlani neked. Másrészt minden egyes, hozzánk befutó munkaajánlatot is megkapsz majd e-
mailben és jelezheted érdeklődésed egy-egy munkalehetőségnél. 

Miután megtaláltuk a megfelelő hotelt, akkor már csak elektronikusan kell a megküldött iratokat intézned 
(aláírnod a munkaszerződést, stb). Ekkor beszéljük meg a kiutazásod részleteit is. Ha az iskolád felé szakmai 
gyakorlatos igazolásokat kell benyújtanod, vagy Erasmus pénzügyi ösztöndíjra pályázol, akkor ezek ügyintézését 
ilyenkor kezdjük meg. Ha mindennel készen vagyunk, akkor nincs más dolgod, mint kiutazni és élvezni a nyarat! :) 

Előre egyeztetett időpontban személyesen is találkozhatsz program koordinátorunkkal. Ha ennek nem érzed 
szükségét, akkor sem maradsz le semmilyen fontos információról, ugyanis minden szükséges iratot és 
tájékoztatást meg tudunk adni e-mailben és postán is. Kiutazásod után is kapcsolatban maradsz velünk, így bármi 
problémád lenne, a segítségedre leszünk a kint töltött idő alatt is. 

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

  
  
  

  

http://www.delreyinternational.com/oneletrajzok
http://www.delreyinternational.com/tudastar/altalanos-kerdesek/szakmai-gyakorlatos-ugyintezes
http://portal.delreyinternational.com/

