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ПЕРЕВАГИ 
  

Знайомство з європейською 

країною та методами ведення 

бізнесу 

 
Нові друзі та знайомства 

 
Обмін знаннями зі стажерами 

з інших країн 

 

Можливість заробити кошти 

 
 

ВІДГУКИ 

КАНДИДАТІВ

 
 
«Варто брати участь в цій програмі 
тому, що можна непогано заробити 
грошей, у вас буде можливість 
познайомитися з іншою країною, ви 
будете багато спілкуватися, адже 
таку збірну з усієї України, яка була 
у нас, ще треба пошукати», - Марія, 
Німеччина 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НІМЕЧЧИНА,  КАНІКУЛЯРНА    

   РОБОТА 

      ПРАЦІВНИК НА РОСЛИННИЦЬКІЙ ФЕРМІ 

    

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТОДАВЦЯ 
  

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА НІМЕЧЧИНИ 

Ми співпрацюємо з фермерськими господарствами Європейських країн та 

Канади у рамках програми стажування молоді в сільському господарстві з 

2000 року. За цей час близько 500 молодих людей отримали досвід роботи 

на підприємствах сільського господарства Німеччини, Канади, Швеції, Данії, 

Польщі. 

 

ПРО ФЕРМИ 

Фермерські господарства Німеччини, які спеціалізуються у вирощуванні 

полуниці, малини, огірків, спаржі, картоплі, цвітної капусти, помідорів та ін. 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ПО РОБОТІ 
  

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Заробітна плата складає 9,19 євро /робочу годину. Також оплата може 

залежати від норми збору ягід/овочів, яка встановлена на фермі. 

 
ГРАФІК РОБОТИ 

Максимальна тривалість робочого тижня - 60 год, місяця - 250 год. Графік 

роботи залежить від погодних умов та врожайності. 

 
ПРОЖИВАННЯ 

Житлом забезпечує фермер. Проживання на території ферми або поряд із 

фермою. Вартість житла вираховується із заробітної плати. 

 
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ 

2 – 3 місяці (до 90 календарних днів) 
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РОЗРАХУНОК 

БЮДЖЕТУ  
 

 
 

Заробітна плата 

Орієнтовний розрахунок 

заробітної плати: 9,19 євро х 

8 робочих годин х 6 днів х 4 

тижні = від 1500 євро/місяць. 

 
ВИТРАТИ НА МІСЯЦЬ 

Проживання та харчування 

складає близько від 15 до 20 

євро/день (вираховується із 

З/П) 

 
 

ДОДАТКОВІ 

ВИТРАТИ 

СТУДЕНТА 
 

 
 

Проїзд в одну сторону 

Від 1500-2000 грн.*** (в 

залежності від місця 

розташування ферми) 

Страховка від 200 грн.*** 
*** Оплата здійснюється згідно 

умов транспортної та страхової 

компанії, в які здійснюється 

платіж. 

 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 

 

  

 
 Вік 18 – 34 роки (включно) 

 Студенти ВНЗ та СНЗ, 1-3 курсів і 1-го курсу магістратури, якщо 

магістратура більше одного року. 

 Закордонний біометричний паспорт – на момент початку 

оформлення документів. 

 Готовність до фізичної праці та беззаперечного виконання 

вказівок бригадира. 

 Здорові, фізично та морально сильні, готові працювати на вулиці за 

різних погодних умов. 

 
 
 
 
 
 
 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ЕТАПИ ОПЛАТИ 
 

  

Вартість послуг складає 350 Євро. Оплата 

здійснюється на момент підписання договору з 

компанією ILC, може бути поділена на 2 частки 

(200+150) 

Додаткові оплати здійснюються після отримання робочого дозволу 

перед виїздом.  

 
** Згідно ч. 8 ст. 8 Закону України «Про рекламу» інформація про ціни на товари, 

тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на 

території України, зазначається виключно у гривні. Оплата здійснюється в гривнях 

згідно внутрішнього поточного курсу Евро на день оплати, встановленому ILC для 

розрахунків з контрагентами. 
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