
                     Au pair Norwegia/ wyjazdy do rodzin i nauka języka/ 2017 rok 

 

Chcesz poznać Skandynawię? Jak szybko nauczyć się norweskiego? Zostań  Au Pair i zamieszkaj z 

norweską rodziną! Proponujemy Ci unikalną możliwość pobytu w Norwegii z zamieszkaniem u rodzin 

norweskich. Poznasz codzienne życie w Norwegii, piękno norweskiej przyrody – góry, jeziora i 

nadmorskie fiordy. Możesz zamieszkać z rodziną /host family in Norway w Oslo, Bergen, Stavanger, 

Trondheim lub innym norweskim mieście czy też na farmie otoczonej niezwykłą przyrodą. Pobyt jako 

Au Pair w Norwegii to również ciekawe rozwiązanie dla osób, które planują w przyszłości podjęcie 

pracy w tym kraju (np. jako nauczyciel czy pielęgniarka). Pobyt u rodziny norweskiej i kursy językowe 

to najskuteczniejsza metoda nauczenia się j. norweskiego. Podczas pobytu jako Au Pair /opiekunka 

dla dzieci zapewniamy opiekę lokalnego biura w Norwegii. Zostań Au Pair w Norwegii! Ucz się 

norweskiego  i pracuj w Skandynawii! Wyjazdy są organizowane przez cały rok w dowolnych 

terminach na pobyty 9 -12 miesięczne. Kontrakt z rodziną goszczącą Au Pair można również w 

dowolnym czasie skrócić (obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia). 

Au Pair w Norwegii ma zagwarantowane: 

● kontrakt na 6 -12 miesięcy jako Au Pair w Norwegii 

● zakwaterowanie (własny pokój) i wyżywienie 

● kieszonkowe min. 5600 NOK brutto/miesięcznie  

●  zwrot kosztów podróży do Polski po ukończeniu kontraktu Au Pair 

●  płatny urlop-25 dni rocznie  

●  ubezpieczenie medyczne dla Au Pair 

•  kurs j. norweskiego opłacony przez rodzinę goszczącą (min . 8400 NOK) 

 

Au Pair w Norwegii /warunki uczestnictwa 

● wiek 18- 29 lat  

● dobry/komunikatywny angielski  

● doświadczenie w opiece nad dziećmi 

● kandydatka musi być osoba niepalącą, niezamężna i bezdzietną 

● zainteresowanie kulturą Norwegii, chęć do podjęcia nauki j. norweskiego 

● należy posiadać paszport (niezbędne do rejestracji w Norwegii) 

 ważne: oferty Au pair nie są ofertami pracy. Są to pobyty językowe u rodzin w zamian za pomoc przy 

opiece nad dziećmi.  

Jak zostać Au Pair w Norwegii 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 Norwegia.  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 Norwegii dla każdej kandydatki! 

Szczegółowe warunki uczestnictwa  w Programie Au Pair Norwegia 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

