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Програма стажування у Нідерландах 

Програма є практичною, та направлена на набуття практичного досвіду у сільському господарстві. 
Тобто, студенти проживатимуть в родині, працюватимуть на фермі (яку самі оберуть - молочну, 
тваринницьку, свиноферму, садівництво, теплиці, ферму змішаного типу, ферми виробництву сиру, тощо) 
разом з господарями, матимуть безкоштовне проживання та триразове харчування. Родина виплачує 
практикантові так звані "кишенькові гроші" раз на місяць 310 євро які розраховані на щотижневі потреби 
студента і повністю покривають витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням. 

Необхідні вимоги 
• Вік від 18 до 28 років. 
• Без проблем зі здоров'ям 
• Неодружений (на) 
• Добрі знання розмовної англійської мови або німецької мови 
• Рекомендації 
• Досвід роботи на фермі обраного напрямку не менше 6 місяців 
• Права на автомобіль або трактор 
• Мотивація  поїздки  (на співбесіді, що  проводиться англійською мовою  потрібно 

пояснити, чому Ви вирішили поїхати на стажування до Нідерландів) 
Термін перебування в Нідерландах складає 3 -6 -12  місяців і не може бути подовжений. 

Необхідні документи: 
•    Сертифікат про рівень володіння мовою 

• копія закордонного паспорту (2 екземпляри) 
• анкета 
• 6 фото 
• автобіографія англійською мовою 
• рекомендації (2 шт.) від викладачів або роботодавців 
• довідка з учбового закладу про те, що є студентом (на фірмовому бланку, за підписом та 

печаттю, з початком та закінчення терміну навчання, вказати повну назву Університету, 
факультет, спеціальність, курс, написати, що практика в Голландії є невід'ємною частиною 
навчання, вказати тип ферми, на яку направлено практиканта, тип ферми повинен співпадати 
зі спеціальністю, довідка має містити дату, коли її видано) -ОБОВ'ЯЗКОВО!!! 

• медична довідка (щеплення проти правця + флюорографія) 
• ксерокопія прав на автомобіль, трактор 

Вартість програми складає ~ 7000 грн1. на 6-12 міс (+ квиток на автобус в один бік = 700 грн.) 

Оформлення виду на проживання коштує 188 євро і оплачується після приєзду до Нідерландів в мерії 
міста проживання. 

На 3 міс. програма коштує 4550* грн.. 

Для того,   щоб стати учасником  програми,   потрібно відповідати  
ВСІМ вимогам, та надати ВСІ документи, які вказано вище! 

1 Екв. 1000 євро 
2 екв. 650 євро. Компанія залишає за собою право змінювати варість програми в залежності від курсу валют 


