ÍRORSZÁG - EMPLOYMENT PROGRAM
Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat:
facebook.com/delreyinternational
Az Employment Ireland program azok számára ajánlott, akik hosszú távon gondolkodnak külföldi
munkában és már rendelkeznek szállodaipari vagy vendéglátási tapasztalattal. A szállodáink ingyenesen
vagy kedvezményesen biztosítják a szállásodat és az ellátásodat, így nem kell külön albérletet keresgélned
(vagyis nem kell hatalmas kezdőtőke az albérlet kauciójához és egyéb kiadásokhoz). A részvételhez
előzetes szakmai tapasztalat szükséges. Ha ez nincs meg, vagy nem hosszútávon gondolkodsz, akkor a
Work Experience programokat ajánljuk!

Szállodai munka Írországban – gyakorlattal rendelkezőknek
Nem akarsz egyedül bajlódni az álláskereséssel? Szeretnéd megtapasztalni milyen Írországban élni és
dolgozni? Referenciát szeretnél szerezni egy 4-5 csillagos külföldi szállodától? Megbízható munkáltatókat
keresel? Ha bármelyik kérdésre IGEN a válasz, akkor ne hagyd ki ezt a lehetőséget!







18-45 közötti életkor.
EU-s állampolgárság.
Erős angol nyelvtudás.
Minimum fél - egy éves szerződés vállalása.
Hallgatói státusz: nem szükséges.
Előzetes szakmai tapasztalat: szükséges. (minimum 3 hónap, de inkább fél év)

Ha még nem rendelkezel szakmai tapasztalattal, akkor azt javasoljuk, hogy teljesen kezdőként tölts el a
választott pozícióban egy 3-6 hónapos periódust Görögországban/Cipruson vagy Spanyolországban a
Work Experience program keretében. Így megszerezheted az értékes referenciát és szaktudást, ami már
belépőt jelent a komolyabb írországi főállásokhoz is.
Jelentkezhetsz egyedül, de arra is lehetőséget nyújtunk, hogy egy helyre kerülj egy
barátoddal/barátnőddel. Két főnél nagyobb csoportok együttes elhelyezését ennél a programál nem
tudjuk vállalni.
Bővebb információ ezekről a lehetőségekről is a gabor@dri.hu címen kérhető – mindkét programnál
folyamatos a pályáztatás és akár pár napon belül munkába is tudsz állni, illetve két embert együtt is el
tudunk helyezni. Fontos tudnod, hogy két embert is el tudunk helyezni egy munkahelyre, de ritkábban van
dupla üresedés a munkáltatóinknál, így ha párban jelentkezel, türelmesebbnek kell lenned.

Betöltető pozíciók:
Mindegyik munkakör betöltéséhez releváns szakmai tapasztalat szükséges!






szobalány
felszolgáló
recepciós
bartender
konyhai kisegítő

Munkahelyek bemutatása:
Partner szállodáink 4-5 csillagos besorolással rendelkeznek és Írország vidéki részein találhatók. A dublini
munkáltatókkal a magas megélhetési költségek és a még magasabb albérletárak miatt nem foglalkozunk.
Vannak éttermi partnereink is, elszórva Írország szerte.

Szerződés hossza:
Az Employment Ireland programban való részvételhez minimum fél-egy éves szerződést kell tudni vállalni.
Egész évben lehet jelentkezni és mi folyamatosan szerződtetjük a jelentkezőket az ír hotelekhez és
éttermekhez. Sok szálloda kifejezetten az április és november közötti időszakra keres dolgozókat, így
ezekben a hónapokban van a legtöbb munkaajánlat.

Fizetés & juttatások & munkakörülmények:
A fizetés függ a jelentkező képzettségétől, referenciáitól, tapasztalatától és beosztásától. Fizetésnap
a legtöbb helyen kéthetente van, a bért ír bankszámlára fizetik ki. Vannak pozíciók, ahol borravalóra is
lehet számítani.
A szállást ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja a munkáltató, vagyis nem szükséges jelentős
kezdőtőke az induláshoz és nem kell szálláskereséssel bajlódnod! A szállásodat/apartmanodat más
dolgozókkal fogod megosztani. A szállás díját (ha van) a fizetésből vonják a szerződés szerint. Ezen
felül a legtöbb munkáltató munkanapokon az étkezést is ingyenesen garantálja neked.





Fizetés: nettó 290 EUR/hét + borravaló (ledolgozott munkaóráktól függően)
Szállás: mindenhol ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított
Ellátás: a legtöbb helyen ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított
Biztosítás: Ír TB-t fizet a munkáltató, a dolgozó számára ennek havi költsége -15 EUR/hó,
melyet a fizetésből vonnak.

A heti munkaórák száma 40-48 szokott lenni, a napi munkaidő általában 8 óra. A beosztást a
menedzserek készítik el. A szerződés szerint mindenkinek minimum heti 1 szabadnap jár, és 35-48
ledolgozandó órával kell kalkulálni. A szerződések mindig órabérről rendelkeznek, így ha több
munkaórád van, a fizetésed is több lesz. A napi műszak a legtöbb helyen két blokkra van felosztva. A
szobalányok pedig a legtöbb helyen szobaszám szerint dolgoznak – vagyis minél rutinosabb valaki,
annál korábban végez a napi teendőivel.
A legtöbb szállodában nem lehet igénybe venni a vendégeknek nyújtott szolgáltatásokat (medence,
SPA, stb) még a szabadnapokon sem. A dolgozók hotelbeli lehetőségeit az adott
munkahely szabályzata tartalmazza, ami kitér a szabadidő hotelen belüli eltöltésére, a vendég-dolgozó
kapcsolatra is. A szabadidőt mindenki azzal tölti, amivel szeretné – érdemes ilyenkor beutazni a
környéket, felfedezni a helyi látnivalókat.

Hogy fogok kiutazni a hotelhez?
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk. A reptérre
vagy kikötőbe érkezés után a hotel egyik munkatársa ki fog menni érted, vagy ha nem tudnak transzfert
biztosítani, akkor egyénileg kell eljutnod a hotelig (shuttle buszokkal vagy vonattal ez könnyedén
megoldható).
Írországba többféleképpen is kényelmesen lehet utazni, így könnyedén megtalálod majd a
pénztárcádnak megfelelő variációt. Ezeket csekkold: www.skyscanner.hu , www.pelikan.hu

Biztosítási jogviszony:
A programban résztvevők után a munkáltató ír TB-t fizet, így a magyar TB fizetését fel lehet
függeszteni. Baleset, betegség esetén a szükséges hivatali ügyintézés után (TB szám kikérése,
orvoshoz bejelentkezés) az orvosi ellátás ingyenes. A dolgozóknak évente ír adóbevallást kell csinálnia,
amiben a del REY International szívesen segít.

Részvételhez szükséges dokumentumok:
Az itt felsorolt iratokat egy online felületre kell majd feltöltened, hogy bekerülj a del REY International
adatbázisába.








Önéletrajz (angol nyelven, minél részletesebben kidolgozva)
Elegáns, egész alakos fotó(k)
Motivációs levél (jó ha van)
Angol nyelvű referenciák másolata (ha vannak)
Releváns végzettségek, oklevelek másolata (ha vannak)
Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
Útlevél nem kötelező, de erősen ajánlott a kinti hivatali ügyintézés megkönnyítésére.

Költségek:
Szükséges indulótőkének minimum 180.000 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 regisztrációs díj fizetendő
 A program fee 300 GBP melyet a jelentkezéssel egyidőben DEPOSITKÉNT kell befizetni.
Ennek pontos részleteit a deposit letételével párhuzamosan aláírt ügynökségi szerződés
tartalmazza. A jelentkezést követően a deposit mozgása háromféleképpen alakulhat:
o Siker esetén az automatikusan vissza nem térítendő programfee-vé alakul.
o Sikertelen felvétel esetén a deposit teljes összege visszajár a jelentkezőnek.
o A jelentkező részéről történő visszamondás esetén a deposit 50%-a jár vissza.
Ennek kivételét képezi a párban történő jelentkezés, mely során ha az egyik
jelentkező nem kerül felvételre, úgy a másik visszamondása esetén is visszajár az
összeg 100%-a.
 Költőpénz és biztonsági tartalék az első fizetésig
 Kiutazás költsége

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 anyagodból 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.
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.

Személyes kapcsolattartód:
Az Employment Ireland programot Pásztor Gábor koordinálja. Bármilyen kérdéssel fordulj hozzá
bizalommal. Amennyiben személyesen szeretnél egyeztetni előtte egyeztess időpontot telefonon, vagy
nem fog a Főrecepció felengedni!
Pásztor Gábor
Program koordinátor
E-mail:
Telefonszám:

gabor.pasztor@delreyinternational.com
+36.70.88.55.749

Regisztráció megkezdése:
Ha nem nyílik meg innen, akkor másold a linket a böngésződbe.
A regisztráció nem kötelez téged semmire! :)
Link: http://portal.delreyinternational.com

