
Erasplus+



O nas
Jesteśmy firmą z 6-letnim doświadczeniem, specjalizującą się w

wyszukiwaniu najlepszych ofert praktyk zagranicznych, przede

wszystkim w ramach programu Erasmus+. Nasze siedziby mieszczą się

w Dublinie i Walencji. Dysponujemy rozwiniętą bazą partnerów,

głównie wśród innowacyjnych firm typu start-up w różnych dziedzinach

w całej Europie, dlatego jesteśmy w stanie znaleźć staż odpowiadający

profilowi i kwalifikacjom każdego kandydata. Zapewniamy też wsparcie

w zakresie organizacji zakwaterowania czy kursu językowego w trakcie

pobytu za granicą, aby skutecznie ułatwić adaptację stażysty do nowych

okoliczności.

Nasza misja

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić studentom oraz

absolwentom zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń w

międzynarodowym środowisku pracy i zapewnić im pełne wsparcie w

trakcie pobytu za granicą. Do tej pory udało nam się skutecznie

wprowadzić na rynek pracy pond 590 studentów, zwiększając poziom

ich zatrudnienia nawet o 68%.



Znalezienie najlepszej oferty  
praktyk zagranicznych w  
dziedzinach:

• Marketing i Komunikacja

• Grafika komputerowa

• Administracja

• Zarządzanie

• Biznes i Finanse

• Handel Międzynarodowy

• Architektura

• Turystyka i Rekreacja

• Hotelarstwo

• Technologia Informacyjna

• Inżynieria Komputerowa

Znalezienie zakwaterowania  na 
okres praktyk!

Kurs językowy!

Wsparcie w całym procesie  
rekrutacyjnym!

Oferujemy



Dlaczego Start-up?

• Elastyczność organizacyjna start-upów pozwala
stażystom na większe zaangażowanie w procesy
biznesowe.

• Praca w start-upie wymaga
znacznej specjalizacji obowiązków, co
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo
zatrudnienia po zakończeniu stażu w
porównaniu z innymi firmami.

• Środowisko pracy start-upów (inkubatory lub
przestrzenie coworkingowe) oraz możliwości
bezpośredniej pracy z pomysłodawcami
zachęcają stażystów do współpracy z
profesjonalistami z tej samej dziedziny i
włączania się również w pozostałe profesjonalne
działania firmy, takie jak np. konferencje.



Zakwaterowanie

Mając na uwadze trudności w znalezieniu 

odpowiedniego zakwaterowania na okres praktyk  

zagranicznych, Erasplus+ pomaga zainteresowanym

kandydatomw:

+ rezerwacji zakwaterowania przed wyjazem  na 

praktykę, dzięki czemu unikniesz  

nieprzyjemnego procesu szukania miejsca  

zamieszkania po przyjeździe do nowego kraju

+ znalezieniu najkorzytniejszych cenowo 

rozwiazań odpowiadających Twoim  potrzebom! 

Sam zdecydujesz czy wolisz mieszkać  sam czy dzielić 

mieszkanie z innymi stażystami

+ znalezieniu zakwaterowania w

bliskiej odległości od miejsca Twojej przyszłej

pracy



Kurs językowy

Aby przełamać barierę językową w  kraju, w 

którym będziesz odbywał praktykę polecamy 

zapisać się na kurs  językowy, który ułatwi Ci

komunikację z  pracodawcą oraz przyśpieszy

integrację  i zawieranie nowych znajomości!

• Oferujemy 15-20

godzin przyspieszonego

kursu językowego (z możliwością

przedłużenia)

• Godziny zajęć dostosowane do

godzinpracy

• Gwarantujemy najlepszy i najtańszy kurs 

w wybranym języku



Kierunki

Hiszpania  

Niemcy

Wielka Brytania

Włochy  

Francja  

Grecja  

Portugalia

*Bazujemy na naszej rozległej sieci innowacyjnych  
start-upów w całej Europie.



NaszePakiety

OSZCZĘDZASZ 249 €

*Erasplus+ świadczy usługi w zakresie edukacji językowej za granicą. Zapewniamy jednak kursy językowe i zakwaterowanie  
wyłącznie dla osób, które chcą skorzystać z tej usługi.

Praktyka

49 € Zaliczka
+

300 € Opłata  
serwisowa

Praktyka
+ zakwaterowanie

49 € Zaliczka
+

51 € Opłata serwisowa
+

Opłata za zakwaterowanie

OSZCZĘDZASZ 249 €

Praktyka
+ kurs językowy

49 € Zaliczka
+

51 € Opłataserwisowa
+

Opłata za kurs językowy

OSZCZĘDZASZ 249€

Praktyka
+ zakwaterowanie
+ kurs językowy

49 € Zaliczka
+

51 € Opłata serwisowa
+

Opłata za zakwaterowanie
+

Opłata za kurs językowy



Rekrutacja krok pokroku

Krok 1. Wypełnij nasz formularz  

zgłoszeniowy i skontaktuj się z nami

Krok 2. Akceptacja warunków

finansowych

Krok 3. Rozmowawstępna

Krok 4. Przyjęcie na praktyki i wymagane

dokumenty

W ciągu 48 godzin od otrzymania wypełnionej

aplikacji nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby

poznać Twoje oczekiwania i umówić się na rozmowę

wstępną.

Po zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami wyślemy Ci

spersonalizowany i szczegółowy koszt usługi.

Jak tylko firma ustali godzinę i datę pierwszej rozmowy,

poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe.

Po pomyślnym przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i

zakończeniu procesu rekrutacji przedstawimy Ci

ostateczną umowę i pomożemy Ci na każdym etapie

przygotowań do wyjazdu, abyś szczęśliwie dotarł do

kraju, w którym odbywasz praktykę.



NasiPartnerzy





Dziękuję

Aleksandra Czapnik

Email: aleksandra@erasplus.com


