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Internship/Training Program USA
Rozmýšľate o svojej budúcnosti? Využite skvelú príležitosť na profesionálny rast!
• Zrealizujte svoj sen žiť a pracovať legálne v
USA!
• Nadobudnite profesionálne skúsenosti, ktoré
zvýšia vašu hodnotu a naviac, zarobte si slušne
na živobytie, ako je v USA bežné!
Program Internship USA je určený študentom
vysokých škôl, absolventom a mladým ľuďom
s prvou praxou, ktorí sa chcú profesionálne
presadiť vo svojom odbore. Umožňuje získať
najlepšie pracovné skúsenosti z prostredia amerických spoločností a stať sa tak žiadaným odborníkom na trhu práce. Okrem toho spoznáte
americkú kultúru, krajinu, ľudí, nadviažete v
USA kontakty, ktoré využijete vo svojej budúcej
kariére, získate rutinu a sebavedomie v komunikácii v anglickom jazyku.
Vyberieme pre vás najvhodnejšiu pozíciu,
ponúkneme prijateľné možnosti ubytovania,
zabezpečíme predodletové informačné stretnutie a podporu počas celej dĺžky trvania
programu. Vybrané pracovné pozície v USA
spájame vždy s odborom vášho štúdia alebo s vašimi predchádzajúcimi pracovnými
skúsenosťami. Najfrekventovanejšie príležitosti
sú v oblasti cestovného ruchu - hotelierstve, kde
sa uplatnia nielen študenti a absolventi hotelových škôl, ale aj manažmentu, finančníctva,
ekonomiky či inžinierstva. Pozície sú vhodné
pre ľudí s pracovnými skúsenosťami v cestovnom
ruchu či manažmente. Najlukratívnejšie pozície
sa orientujú na sféry business management,
banking & finance, maintenance, accounting
a mnohé ďalšie.
Program može trvať maximálne 18 mesiacov.
Nástup je možný celoročne. Po ukončení programu je príležitosť využiť celý ďalší mesiac
navyše na atraktívne cestovanie po USA. V
čase spoznávania krajiny program Internship
nedovoľuje mať inú prácu.

Pre koho je program
Programu sa môžete zúčastniť, ak:
• ste vo veku 18 - 30 rokov (variant Internship USA Hospitality), resp. 18 – 34 rokov
(variant Internship USA Professional a SelfPlacement)
• ste študentom alebo absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske
štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho
vzdelávania maximálne 12 mesiacov po
ukončení štúdia alebo
• ste absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu
(pre Internship USA Hospitality postačuje
aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania
viac ako 12 mesiacov po ukončení štúdia
a máte aspoň 1 rok pracovných skúseností
(mimo územia USA) v odbore súvisiacom so
zameraním Vášho programu alebo

Prečo využiť našu ponuku?
• Za sprostredkovanie a naše služby zaplatíte
najmenej!
• Zabezpečíme najatraktívnejšie destinácie:
Florida - Keys, Miami, Miami Beach, Destin, Naples, Marco Island a Amelia Island
(najkrajšie pláže a rekreačné oblasti USA),
resp. ďalšie lokality v USA.
• Ponúkame špeciálne certifikované programy:
odborná prax a školenie zároveň, tréning hotelového manažmentu!
• Spájame priateľov a partnerov do skupín na
rovnakom mieste!
• Máme v USA najskúsenejších renomovaných
partnerov!
• Náš programový koordinátor je vám osobne
k dispozícii vo väčšine lokalít (Internship USA
Hospitality)!
• Vytvoríme vám osobné internetové stránky!

• máte 5 rokov pracovných skúseností (mimo
územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním Vášho programu a
• dorozumiete sa po anglicky na úrovni, ktorá
vám umožní bezproblémovú komunikáciu v
zamestnaní
Ak nespĺňate podmienky relevantnej praxe
alebo štúdia, ale o Internship máte záujem,
je tu možnosť zúčastniť sa programu Work
and Study Canada, Work and Study UK
alebo Work and Study Australia

www.PracavUSA.com

New York

Internship/Training Program USA
Typy programov
Internship USA - Hospitality

1

Pri tomto type programu umiestnenie
uchádzača zabezpečuje sponzorská organizácia v USA. Ide o stáž, v rámci ktorej
absolvujete a vyskúšate si rôzne pozície v
hoteli. Stáž sa ponúka v oblastiach resort
activities, front office a food services, aj v
oblastiach accounting/administration, retail, room division, hotel engineer/maintenance. Uchádzač má možnosť zúčastniť sa
certifikovaných školení z oblasti hotelového
manažmentu. Je mu vyplácaná hodinová
mzda. Účastník absolvuje telefonické interview so zástupcom sponzorskej organizácie alebo zamestnávateľom. Miestom
práce je Florida - ostrovy Keys, Marco Island, Naples a Captiva Island, Miami a
Miami Beach resp. ďalšie lokality v USA.
Ubytovanie vo väčšine prípadov sprostredkuje zamestnávateľ.
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Internship USA
Hospitality

2

Internship USA
Professional

Internship USA - Professional

2

Aj pri tomto type programu umiestnenie
uchádzača zabezpečuje sponzorská organizácia v USA. Ide o stáž, v rámci ktorej je
vyplácaná hodinová mzda. Účastník absolvuje
telefonické interview so zástupcom sponzorskej
organizácie a zamestnávateľom. Umiestnenie
účastníkov je v rámci celých USA. Ubytovanie si
uchádzač zabezpečuje sám, pričom asistenciu
môže poskytnúť zamestnávateľ alebo partner v
USA.
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Internship USA
Self Placement

Internship USA – Self Placement

3

Je špeciálny typ programu, ak si pracovnú pozíciu
viete zabezpečiť sami. Career International sa
postará o zvyšok. Zabezpečíme dokumentáciu
potrebnú k vydaniu J-1 víz a pripravíme vás na
pobyt v USA. V prípade záujmu vám radi poskytneme informácie o možnostiach stáží v USA.

Internship USA Professional sa predovšetkým
zameriava na pozície v oblasti:
General Management, Accounting,
Administrative/Clerical, Engineering,
Human Resources, Sales&Marketing,
Information Systems, IT, Web Design.

Zameranie programu Internship USA
Hospitality
Pre účastníkov sú pripravené štrukturované
tréningové plány, ktoré sa líšia pre jednotlivé oddelenia. Po ich splnení každý
účastník získava Certifikát o úspešnom
absolvovaní praktického aj teoretického tréningu od nášho partnera v USA. Zastúpené
sú nasledovné oddelenia:
Food Service Internships, Front Office Internships, Resort Activities Internships, Accounting/Administration Internships, Hotel
Engineer/Maintenance Internships, Retail Internships, Housekeeping Supervisor/Room
Division Internships
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Miami Beach

Zrealizujte svoj sen žiť a pracovať legálne v USA!

www.PracavUSA.com

Internship/Training Program USA
Lokality a pozície
INTERNSHIP USA HOSPITALITY
• Marco Island , Captiva Island and Naples,
Florida - Informácie o lokalite:
www.marcoisland.com
www.marco-island-florida.com

Hotely: Hilton Marco Island Beach Resort,
Radisson Suites Beach Resort, Gulf Bay Hospitality, Marco Beach Ocean Resort, The Club & Spa
at Fiddler’s Creek, Marco Island Marriott, The
Pier House Resort & Caribbean Spa, South Seas
Resort 					

Ostatné informácie
Program V SKRATKE

Aké výhody získate?

Dĺžka programu
6, 12, 18 mesiacov

• profesionálnu asistenciu počas celého
vybavovacieho procesu - vybavenie DS2019 formulára potrebného na vystavenie
J-1 víz

Nástup do programu
celoročne
Lokality
rôzne lokality v USA
Pozície
zameranie Hospitality - Food Service, Front
Office, Room Division, Resort Activities
zameranie Professional - Marketing, Sales,
Management, Accounting, IT, Web Desing,
Human Resources a iné

South Seas Resort

Dĺžka vybavovania
3 - 6 mesiacov

• Destin, Florida - Informácie o lokalite:

Priemerný plat
8 - 10 USD/hod. a viac (nadčasy za 1,5
násobok tejto mzdy)

www.experiencesandestin.com

Hotely: Sandestin Beach and Golf Resort

					
• The Florida Keys - Informácie o lokalite:

• New York, Tampa Bay, Jacksonville,
South Carolina, North Carolina, Dallas,
Washington DC, Philadelphia, New
Orleans, Chicago, Baltimore, New Jersey
Hotely: Marriott, Hilton, Westin, Sherraton

• predodletové informačné stretnutie, kde
vám poskytneme kompletné a praktické
informácie o živote v USA, nevyhnutné pre
pobyt v USA
• komplexné poradenstvo a asistenciu
v súvislosti so žiadaním o J-1 víza na americkej ambasáde.

Počet pracovných hodín
30 - 40 hod./týždeň ( s možnosťou nadčasov)

www.fla-keys.com
www.keywest.com

Hotely: Casa Marina, Reach Resort, Ritz- Carlton, Naples, FL

• zabezpečenie umiestnenia americkou partnerskou organizáciou (nie pri Internship
Self Placement) a odborných certifikovných
školení v oblasti hotelového manažmentu
(Internship Hospitality)

• sprostredkovanie spiatočnej letenky do
USA a asistenciu pri navrátení zaplatených
daní

Ďalšie poplatky:

• plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA, resp. 24hodinová bezplatná telefonická asistenčná
služba

• poplatok

americkej ambasáde pri
žiadosti o víza vo výške 131 USD,
poplatok SEVIS vo výške 190 USD

• spiatočná letenka do USA cca 600 -

1 000 EUR a minimálna hotovosť pri
vstupe do USA 475 USD, odporúčaná
hotovosť cca. 1000 USD

			

NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM

• INTERNSHIP USA PROFESSIONAL
Po celých USA - Accounting Assistant, Graphic
Designer, HR/Administration, Web Development, Marketing, Accounting, Watchmaker
/Watch-repair Professional, Marketing Research,
IT, Web Designer/Network Engineer, International Trade Management, Office/Sales Assistant,
Human Resource a iné

CI, s.r.o.
Košice:

Letná 27, Košice, 1. poschodie vlavo
mobil: 0918 492 364
		
0902 464 486
www.pracavusa.com
e-mail: info@pracavusa.com
skype: careerinternational-ke

Poplatok pri podpise
zmluvy
Programový poplatok

Hospitality

Professional

Self Placement

35 EUR

35 EUR

35 EUR

1 499 USD

2570 USD

899 USD

2300 USD

799 USD

2090 USD

699 USD

35 USD

50,5 USD

12. mesiacov

18. mesiacov
12. mesiacov
6. mesiacov

Povinné poistenie

www.PracavUSA.com

468,1 EUR
alebo

375 EUR

/mesiac

18. mesiacov
12. mesiacov
6. mesiacov
/mesiac

