
 

 

Au Pair Francja/ pobyty językowe Paryż i cała Francja/ oferty 2017 

 

 

Uczysz się francuskiego? Zamieszkaj we Francji – oferujemy pobyty językowe u rodzin  

francuskich i kursy językowe! Program Au Pair to doskonały sposób na poznanie języka i 

kultury francuskiej. Jeśli kochasz dzieci i chcesz spędzić i spędzić rok we Francji – zostań 

Fille Au Pair! Prowork od ponad 15 lat organizuje pobyty językowe Au Pair u sprawdzonych  

rodzin w Paryżu i całej Francji. Planujesz gap year? Kończysz szkołę czy studia – 

wykorzystaj czas na podróże językowe i spełnij swoje marzenia! 

 

Warunki uczestnictwa w programie Au Pair Francja: 

 wiek 18- 29 lat  

 komunikatywny francuski lub dobry angielski 

 doświadczenie w opiece nad dziećmi  

 osoba wyjeżdżająca musi być niepaląca oraz niezamężna i bezdzietna  

 Program Au Pair nie jest pracą. Są to pobyty wymiany kulturowej skierowane do 

młodych osób w celu praktycznego podszkolenia j. obcego.  

 

Au Pair we Francji ma zagwarantowane: 

 

√ 9 - 12 miesięczne pobyty/kontrakty Fille Au Pair u rodzin francuskich 

√ bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie 

√ własny pokój  

√ kieszonkowe dla Au Pair od 320 Euro /miesięcznie  

√ bilet miesięczny na komunikację miejską  

√ 2 tygodnie płatnego urlopu 

√ ubezpieczenie medyczne dla Au Pair  

 

 

Jak zostać Au Pair we Francji i załatwić formalności 
 

Zarejestruj się na stronie www.prowork.com.pl lub przyślij do nas maila i sprawdź czy 

spełniasz wymogi udziału w programie Au Pair Francja.  Konsultantka Prowork oddzwoni do 

Ciebie, odpowie na pytania o wyjeździe oraz prześle pakiet aplikacyjny dla uczestników 

programu Au Pair Europa. Oferujemy indywidualny dobór rodzin z Francji dla każdej 

kandydatki  z Paryża i całej Francji! 

Szczegółowe warunki uczestnictwa  w Programie Au Pair Francja znajdziecie na stronach 

Prowork  w zakładce Au Pair Europa.   

Prowork Au Pair do 15 krajów na świecie!  

Zarejestruj się na stronie Prowork i śledź aktualności na 

https://www.facebook.com/Prowork.AUPAIR 

 Dołącz do społeczności Au Pair World na świecie! Czekamy na Twoje opinie i zapytania.  

 

 

 

http://www.prowork.com.pl/
http://www.prowork.com.pl/Program-Au-pair-USA_71_12_pl.html
https://www.facebook.com/Prowork.AUPAIR

