
 

Zostań Au pair i zamieszkaj w Hiszpanii/ oferty 2017 rok!  

 

Au Pair Hiszpania! Opieka nad dziećmi i nauka hiszpańskiego! Jeśli chcesz zamieszkać w 

Hiszpanii i poznać codzienne życie w tym kraju – zostań Au Pair. Oferujemy pobyty 

językowe Au Pair u rodzin w Hiszpanii. W zamian za pomoc w opiece nad dziećmi –

mieszkasz z rodziną hiszpańską i chodzisz na kursy językowe! Biuro Prowork od ponad 14 lat 

organizuje bezpieczne pobyty językowe u rodzin w Madrycie, Barcelonie, Sewilli  i innych 

miastach w całej Hiszpanii. Jeśli planujesz swój gap year i chcesz wyjechać do Hiszpanii  - 

zostań Au Pair! Znajomość hiszpańskiego nie jest wymagana! 

 

Warunki uczestnictwa w programie Au Pair Hiszpania: 

 wiek 18- 29 lat 

 dobra znajomość angielskiego (preferowana) lub hiszpańskiego 

 doświadczenie w opiece nad dziećmi 

 zainteresowanie kulturą Hiszpanii i nauką hiszpańskiego 

 osoba bezdzietna, niezamężna i niepaląca 

 mile widziane osoby z doświadczeniem jako au pair w Anglii czy USA. Teraz możesz 

poznać Hiszpanię i nauczyć się drugiego języka! 

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

młodych osób w celu praktycznego podszkolenia j. obcego.  

 

Au Pair w Hiszpanii ma zagwarantowane: 

√ 9 - 12 miesięczny pobyt  u rodziny hiszpańskiej jako Au Pair  

√ bezpłatne zamieszkanie (własny pokój) i wyżywienie  

√ Kieszonkowe min 280 Euro/mies. 

√ opieka medyczna na podstawie karty EKUZ.  

 

 

Jak się zgłosić do Programu Au Pair Hiszpania 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 w Hiszpanii.  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 Hiszpanii 

dla każdej kandydatki, m.in. z Madrytu czy Barcelony!  

Szczegółowe warunki uczestnictwa  w Programie Au Pair Hiszpania 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 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

