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Програма стажування у Фінляндії 

Пропонується розміщення в сільськогосподарській сфері (молочні ферми, 
свиноферми, птахівництво, роботи на полях, механізація) та садівництві (теплиці, квіти, 
овочі, дерева та кущі) 

Умови стажування та оплата: 
• Робочий день становить 8 годин (під час збору врожаю може бути до 11 годин, в 

інші дні може бути коротший: 5-6 годин) 
• Робочий тиждень -- 40 годин 
• За кожні 17 відпрацьованих днів надається оплачувана відпустка тривалістю 8 годин 
• Зарплатня складає 75% від середньої зарплатні кваліфікованого працівника та 

становить 5 євро на годину, або 860 євро на місяць (за 40 робочих годин) 
• 3   вищезгаданої  зарплатні   вираховується   податок,   витрати   на   

харчування   та проживання) 

Вимоги до кандидатів: 
• вік від 18 до 28 років 
• студент сільськогосподарського закладу освіти (2-5 курс) або випускник (не більш 

ніж 2 роки після закінчення навчання) 
• розмовний  рівень  англійської  (вміння  спілкуватися   на  загальні  теми,   

розуміти питання та давати відповіді) 
• досвід роботи (або практичного стажування у обраній сфері від 1 року) 

Необхідні документи: 
• 2 заповнені анкети (анкета заповнюється чорним чорнилом!!) 
• резюме англійською мовою 
• лист-мотивація (вказати, який тип розміщення бажаєте отримати, що саме вмієте 

робити, якою с/г технікою володієте, який досвід роботи маєте) 
• копія прав на автомобіль та трактор (якщо є) 
• довідка з університету про те, що є студентом (англійською мовою) 
• для випускників - копія диплома та виписки з предметами з перекладом 

англійською мовою 
• сертифікат з курсів 
• виписка з предметами із залікової книжки 
• 2 рекомендації з міста стажування або роботи, або навчання (вказати, чим саме 

займалися під час практики або роботи) та 2 копії 
 

• 6 фото 
• копія закордонного паспорта (2 ЕКЗЕМПЛЯРИ) 

Кожен документ має подаватися у оригіналі та копії. 

Вартість програми на 3 місяці - 4200 грн., на 12 місяців - 4900 грн.1 

1 Єкв. 600 евро та 700 євро відповідно. Компанія залишає за собою право змінювати вартість програми в залежності від 
курсу валют. 


