
Zostań Au Pair we Włoszech! Roczne pobyty językowe Włochy 2016 

 

Uczysz się włoskiego? Marzysz o podróży do Włoch? Zamieszkaj z włoską rodziną i ucz się 

włoskiego! Au Pair Włochy to pobyty językowe u włoskich rodzin i nauka włoskiego na 

kursach językowych! Planujesz gap year na studiach i szukasz pomysłu na wyjazd za granicę? 

Zamieszkaj z włoską rodziną, zwiedzaj, smakuj włoska kuchnię i ucz się włoskiego! Au Pair 

to najlepszy sposób na podróże i naukę języków! Biuro Prowork od ponad 15 lat pomaga w 

doborze rodzin  na pobyty Au Pair we Włoszech. Oferujemy indywidualny dobór rodzin i 

pomoc w organizacji twojego wyjazdu do Rzymu, Bolonii, Mediolanu Genui czy innych 

włoskich miast. Au Pair we Włoszech – szlifuj znajomość włoskiego lub ucz się od podstaw! 

 

Warunki uczestnictwa w programie Au Pair Włochy z Prowork 

 

 Wiek 18- 29 lat 

 Doświadczenie w opiece nad dziećmi  

 Komunikatywny  angielski lub włoski (znajomość włoskiego nie jest wymagana) 

 Wymagana opieka nad dziećmi do 30 godzin tygodniowo 

 Kandydatka na Au Pair musi być osobą niepalącą, niezamężną i bezdzietną. 

 Mile widziane osoby z doświadczeniem jako Au Pair w Anglii czy innych krajach.  

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

młodych osób w celu praktycznego podszkolenia j. obcego.  

 

Au Pair we Włoszech ma zapewnione 

√ Pobyt  i kontrakt Au Pair z rodziną włoską przez 9-12 miesięcy  

√  Kieszonkowe dla Au Pair 280-320 Euro/mies.  

√  Bezpłatne zamieszkanie (własny pokój i wyżywienie).  

√  opieka medyczna na podstawie karty EKUZ.  

 

 

Jak się zgłosić do Programu Au Pair Włochy 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 we Włoszech.  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 Włoch dla 

każdej kandydatki! 

Szczegółowe warunki uczestnictwa  w Programie Au Pair Włochy 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

