
 

Zostań Au Pair i zamieszkaj w Rejkiawiku! Islandia 2017 

 

Islandia Praca Au Pair 2017! Poznaj Islandię i zamieszkaj z islandzka rodziną jako Au Pair 

Poznaj codzienne życie w tym niezwykłym kraju, zobacz jaka jest Islandia na co dzień. 

W zamian za pomoc w opiece nad dziećmi rodziny islandzkie zapewniają gościnę w swoim 

domu i przyjazna pomoc w nauce języka i poznawaniu najpiękniejszych zakątków Islandii. 

Możesz podszkolić angielski czy uczyć się Islandzkiego.  

Au Pair  to program wymiany kulturowej i sposób na życie skierowany do młodych osób na 

całym świecie!  Pracujesz, podróżujesz i uczysz się języków! Jeśli lubisz dzieci i chcesz 

spędzić kilka miesięcy w Islandii czy innym kraju – Zostań Au Pair z Prowork!  Agencja 

Prowork organizuje  bezpieczne pobyty językowe za granicą od ponad 15 lat!!  

Jeśli szukasz pomysłu na Twój  Gap Year –zostań Au Pair i poznaj świat 

 

Warunki uczestnictwa w programie Au Pair Islandia 

 wiek 18- 29 lat  

 komunikatywny angielski 

 doświadczenie w opiece nad dziećmi 

 zainteresowanie kulturą Islandii,  

 osoba wyjeżdżająca musi być niepaląca, niezamężna i bezdzietna  

 ważne: oferty Au Pair Islandia nie są ofertami pracy. Są to pobyty językowe u rodzin 

w zamian za pomoc przy opiece nad dziećmi. 

 

Au Pair w Islandii ma zapewnione w zamian za opiekę nad dziećmi 30 godzin 

tygodniowo 

 6-12 miesięczny kontrakt z rodziną na pobyt Au Pair w Islandii 

 zakwaterowanie (własny pokój) i wyżywienie 

 kieszonkowe 50 000 ISK/mies. 

 płatny urlop 2 tygodnie/rok 

 zwrot kosztu przelotu z Islandii do Polski (przy pobytach min. 6 m-cy) 

 bezpłatne ubezpieczenie medyczne dla Au Pair + wymagana karta EKUZ 

 

 

Jak zostać Au Pair w Islandii  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 Islandii.  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 Islandii dla każdej 

kandydatki. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa  w Programie Au Pair Islandia 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

