
ПЕРЕВАГИ ОФІЦІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

 

 Офіційне 

працевлаштування (від 3-х 

до 6-ти міс.) 

 Соціальні гарантії 

 Офіційний трудовий стаж 

в Болгарії (враховується 

при нарахуванні пенсії в 

Україні) 

 Географічна близькість 

 Сприятливий клімат 

 

 

Переваги оплачуваних стажувань для                   

студентів і випускників 

 

 

 Офіційні оплачувані стажування на 

основі офіційного Дозволу і 

Трудового договору (від 3-х до 6-ти 

міс.) 

 Відмінна можливість провести літо 

біля моря, подорожувати з 

мінімальними витратами; 



 

 Удосконалення знання 

іноземної мови 

 Можливість поєднати 

приємне з корисним: 

цікаву роботу з 

відпочинком, і мати при 

цьому відмінний заробіток 

 

 Удосконалення знання іноземної 

мови 

 Можливість поєднати приємне з 

корисним: цікаву роботу з 

відпочинком, і мати при цьому 

відмінний заробіток 

ОРГАНІЗУЄМО: 

 Спортивні заходи 

(волейбольні матчі, тенісні 

гри і т.д.) із заохоченнями 

 Тімбілдінг 

 Дискотеки 

 Мотіваційну програму 

«Працівник місяця». 

Заохочення - надання 

безкоштовної екскурсії по 

території Р. Болгарія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Також перевагами проходження практики в 

Болгарії є: 

�  Європейські стандарти організації всіх життєвих 

сфер 

� Можливість відвідування екскурсій 

� Організація спортивних турнірів 

 

 

 

 

УВАГА! 
Прийми участь у 

стажуванні «Болгарія - 
Літо 2018 р!» 

і отримай привілеї у 
подальших стажуваннях 

на базі ГРЕЦІЇ, 

ЧОРНОГОРІЯ, 

ІСПАНІЇ ТА 

НІМЕЧЧИНИ!! 
 

НЕ ПРОГАВ 

МОЖЛИВОСТІ! 

ЖИТТЯ – ЦЕ 

МИТЬ!! 



 

УВАГА! Студенти, випускники та інші бажаючі взяти участь у нашій програмі 

проходять оплачуване стажування офіційно на основі Дозволу і Трудового договору 

тому вони соціально захищені і мають рівноцінні права з болгарськими громадянами 

(заробітна плата і умови стажування / роботи не відрізняються). БУДЬТЕ УВАЖНІ! 

На сьогодні проходження оплачуваного стажування (офіційного працевлаштування) в 

Р. Болгарія, в рамках болгарського законодавства, вимагає офіційного дозволу на 

проходження практики та оформлення трудового договору. Якщо є пропозиції на 

предмет проходження стажування в Р. Болгарія без офіційного дозволу і Трудового 

договору означає це нелегальна процедура. 

УВАГА! ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ  ПОПИТ НА НАШІ ЛІТНІ 

СТАЖУВАННЯ У БОЛГАРІЇ КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ 

ОБМЕЖЕНА! КРАЩЕ  ОТРИМАЙ ПЕРШИЙ!! 

 В ЧНТУ звертатися: 665-114, 0950727848 Олена 

Василівна 

                                    665-112 Людмила Володимирівна 



 

ДО ЗУСТРІЧІ В 

БОЛГАРІЇ!!  
 

  


