
ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ

ЛЕГАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ

 ДЛЯ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ



ПРИКЛАД
СЕРТИФІКАТУ З
ПРОХОДЖЕННЯ
СТАЖУВАННЯ 



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Внесення в резюме
стажування у Німеччині —
конкурентна перевага при

пошуку роботи в Україні
після завершення навчання

Можливість стажування на
сучасних європейських

виробництвах

Можливість проходити
стажування на різних

німецьких виробництвах до 
3 місяців влітку

Оплачуване стажування з 
прибутком від 

3600 до 5000 Євро/3 місяці



Бути студентом 1,2,3,5 курсів 
Будь-який факультет / спеціальність
Для студентів денної / заочної форми навчання
Вік студентів від 18 до 35 років на момент виїзду
Знання англійської або німецької мови не обов’язкове, але 
буде плюсом

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ 



Студентський квиток або
виписка із залікової
книжки
Закордонний паспорт  
Довідка з місця навчання
на німецький або
англійській мові, що
підтверджує статус
студента 
Довідка з місця навчання
на фірмовому бланку
Міністерства праці
Німеччини

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
 

Довідка з місця навчання на бланку Міністерства праці Німеччини 



ФОТО - ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ



ПОМІЧНИК НА М‘ЯСНЕ ВИРОБНИЦТВО

ОБОВ‘ЯЗКИ:

УМОВИ РОБОТИ:

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:

ВИМОГИ:
01.06.2022 — 31.08.2022

 Упаковка курячого м'яса на конвеєрі
 Робота на складі
 Розвантажувально-навантажувальні роботи
 Прибирання

Виконання різних робіт на виробництві: Потрібні хлопці і дівчата
Студенти 1,2,3,5 курсів 
Усі напрями навчання
Кандидати зі знанням німецької мови на
рівні А2 (5 чоловік на групу), а також
кандидати без знання мов
Гарна фізична форма
Відповідальність, чесність, порядність,
пунктуальність
Старанність, надійність, мотивація

Графік роботи: 5 днів на тиждень
Кількість робочих годин на тиждень - 40
Робота позмінно: 5: 30-14: 00, 14: 00-22: 30
Заробітна плата - 9,82 € / год брутто*
Заробітна плата в місяць - від 1728€ брутто*
За сезон на цій вакансію Ви можете заробити
від 5184€ брутто* 

* Розрахунок брутто проведений з урахуванням
мінімальної кількості робочих годин без
урахування вартості житла, транспорту та податку
(розмір податкової ставки - від 0 до 15%)

Житло надається роботодавцем
Вартість житла з людини на місяць - 325€
Кімната на 3-6 чоловік з телевізором і
холодильником
Загальні ванна і кухня
Автобус до роботи - 2 € / день



ПАКУВАЛЬНИКИ ОВОЧІВ

ОБОВ‘ЯЗКИ:

УМОВИ РОБОТИ:

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:

ВИМОГИ:

01.06.2022 — 31.08.2022

Різні види упаковок овочів (вакуум,
коробки тощо)
Складання овочів на палети
Сортування овочів за придатністю до
продажу

Потрібні хлопці
Знання німецької мови на рівні А2 (2
особи), а також кандидати без знання
мов
Наявність прав категорії В (2 особи)
Досвід роботи або особливі навички не
потрібні
Фізична витривалість
Відповідальність, чесність, надійність,
старанність, висока мотивація

Графік роботи: 5 днів на тиждень
Кількість робочих годин на тиждень - від 40
Перерви: 15 хвилин вранці та 45 хвилин обід
Заробітна плата – 9,82€/година брутто*
Заробітна плата на місяць - від 1728 € брутто *
За сезон на цій вакансії Ви можете заробити від
5184€ брутто*
Переробки та робота у вихідні оплачуються за
тарифом +25%

 * розрахунок брутто здійснено з урахуванням
мінімальної кількості робочих годин без урахування
вартості житла, транспорту та податку (розмір
податкової ставки – від 0 до 15%)

Житло надається роботодавцем
Вартість проживання з особи на місяць -
220.00€
Кімната на 1-3 осіб із загальними ванною
та кухнею
Інтернет



ПАКУВАЛЬНИКИ / ПОМІЧНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО

ОБОВ‘ЯЗКИ: УМОВИ РОБОТИ:

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:

ВИМОГИ:

01.06.2022 — 31.08.2022

Можливі види робіт:
 1. Логістика, складські приміщення 
 2. Виробництво (прості виробничі роботи)
 3. Переробка харчових продуктів (обробка і
упаковка продуктів харчування.
 4. Медична сфера 

* Точні обов'язки і федеральна земля будуть відомі
за 6 тижнів до початку роботи

Потрібні хлопці та дівчата
Потрібні кандидати зі знанням англійської мови на
рівні Pre-Intermediate, а також кандидати без знання
мов
Досвід роботи не потрібно витривалість
Акуратність і гнучкість в роботі
Відповідальність, старанність, надійність, мотивація,
цілеспрямованість

Графік роботи: 5-6 днів в тиждень
Кількість робочих годин на тиждень - від 40
Робота може бути позмінно чи ні, в залежності від
сфери діяльності
Заробітна плата - 10,45€ / год брутто*
Заробітна плата в місяць - від 1839€ брутто*
За сезон на цій вакансію Ви можете заробити від
5517€ брутто* 

 * Розрахунок брутто проведений з урахуванням
мінімальної кількості робочих годин без урахування
вартості житла і податку (розмір податкової ставки -
від 0 до 15%)

Жилье предоставляется работодателем
Стоимость проживания зависит от
региона - 12 - 15€ с человека в день
Многоместная комната на 2-4 человек с
общими кухней и санузлом



ЧОМУ ПОТРІБНО ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ  У
ВИБОРІ ВАКАНСІЇ ЯК УМОГА СКОРІШЕ? 

 
 
 

Щоб надати Вам гарантію, що Ви поїдете на повні 3 місяці
(червень, липень, серпень), потрібно вже зараз приймати

рішення

Влітку з різних країн до Німеччини їде понад 100 000
студентів, Міністерство праці перевантажено, чим раніше
подані документи, тим швидше вони будуть оброблятися

Придбайте вакансію за вигідною ціною у листопаді
(вартість збільшується кожного місяця) У листопаді — 349€

У грудні — 369€ 
У березні — 500€

Будьте серед перших студентів, документи яких
відправляються до Міністерства праці Німеччини

Міністерство
праці Німеччини

Заявки від
студентів з

усього світу 



ЧОМУ САМЕ МИ?

Більше 4000 
клієнтів 

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

Маємо ліцензію
Міністерства
соціальної
політики України

Співпрацюємо 
з великими
німецькими
компаніями 

Особисто
зустрічаємося 
з німецькими
роботодавцями

Надаємо
інформаційну
підтримку
клієнту на 
весь період
перебування 
в Німеччині

5 років 
досвіду 

Системний 
підхід 
роботи



КОНТАКТИ

ВІДДІЛ КОНСУЛЬТАЦІЙ

VIBER / TELEGRAM

INSTAGRАM

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

 +38 095 193 12 62
 +38 067 672 08 65 

sales@selfinvest.com.uа

 +38 073 010 90 37

@selfinvestgermany

З ЧОГО ПОЧАТИ ПРОЦЕДУРУ
ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ?

1) Напишіть або зателефонуйте нам
2) Заповніть анкету
3) Отримайте та підпишіть довідку
у ВНЗ
4) Станьте учасником програми

mailto:sales@selfinvest.com.ua
mailto:sales@selfinvest.com.ua

