
Oplev en ny kultur, boost dit CV og forbedre dit
engelsk. Start dit nye eventyr med Job Squad en en fed
Europæisk by!

SABBATÅR I
UDLANDET



Arbejdsgivere er mere villige til at hyre dig i fremtiden!

Hvorfor skal man gøre det?

Denne form for oplevelse ser godt ud på dit
CV, det viser din fremtidige arbejdsgiver at du
er selvstændig og modig. Så ansøgninger til
jobs eller studier i fremtiden vil være lettere
for dig.

Det er ogsp en god måde at lærer at stå på
egne ben og udfordre dig selv.

Du vil møde nye kulture, prøve nye madretter,
se verden og få venner for livet, alt imens du
tjener og styrre dine egne penge. 



Athen Lissabon

Malaga

Cypern

Sofia

Hvor kan du tage hen?

Riga

Stockholm

Prag

Malta

Turku



37-40 timer om ugen, inklusiv pauser

3 måneders prøveperiode, minimum 6
måneders kontrakt

Attitude er mere vigtigt end erfaring

Arbejd på dit eget sprog, i et internationalt
arbejdsmiljø

3 - 4 ugers betalt træning

Goder, såsom Fredagsbar eller månedlig
gratis fitness. 

Hvordan foregår jobbet?

Vi rekruttere for mange forskellige virksomheder rundt om i
Europa. De virksomheder har burg for folk der kan snakke
forskellige sprog da de levere en service til nogle af de
største brands på det Euroæiske marked.
Det betyder at du vil have kollegaer fra hele Europa, og at din
kontrakt vil være fra det land du arbejder i. Kontrakten
inkludere arbejdsfordele såsom sundhedsforsikring og betalt
ferie, som følger Europæisk lovgivning. 

Europæiske Kontrakter



Se vores kandidaters historier her!

https://www.jobsqd.com/candidate-stories/
Finsk Antti

Athen

Jeg fandt en reklame på Facebook omkring job i Athen og kontaktede Liisa (finsk recruiter) for at få
mere information omkring jobbet. Liisa hjalp mig med hele ansøgningsprocessen, og svarede på
spørgsmål undervejs omkring Athen. Jeg havde et Skype interview, og efter to måneder startede jeg
jobbet. Jeg havde en del ting jeg skulle ordne i Filand inden jeg kunne rejse, så det var perfekt at vi
fandt en start dato der passede mig. 

Dagen for afrejse kom endelig, og jeg var virkelig spændt over alle de ændringer der skete. Efter jeg
ankom, så havde jeg to dage inden jeg skulle starte træning på jobbet. 

Den første uge fik så hurtigt, og jeg mødte så mange nye venner og følte mig meget velkommen. Jeg
fik to uger på hotel, og derefter var der en spansk kvinde på jobbet, der mangelde en sambo, Så nu
bor jeg med hende og en anden. 

Nu har jeg arbejdet her i 3 måneder og har også fået set mig omkring i Byen.   Det er super fedt at se
og opleve en anden kultur, og møde folk fra hele verden.

Jeg vill anbefale all at gøre det samme, gå ud og oplev verden! Jeg glæder mig til mange flere
eventyre. "Gør det!, du vil fortryde det hvis du ikke gør!"



Hvordan ansøger jeg?

Fortæl os hvad du kan lide er du
mest til sol eller mest til sne?
Hvor længe vil du være afsted?
Har du brug for insiration? 
Vi kan hjælper dig med at finde
det perfekte job og by.

Kontakt os

Det er noget vi hjælper dig med
helt gratis. 

Du kan også bruge vores online
"CV builder", som du kan finde
på vores hjemmeside.

Lav et engelsk CV
Din rekrutter vil følge dig, De kan
råde dig omkring hvor du skal
finde lejlighed, og introduceere
dig for andre der også arbejder
på den destination. også efter
du har fået jobbet.  Vi søger for
at du føler dig hjemme.

Pak og afsted!Interview & Test
Dit interview vil foregå på
engelsk og der vil måske også
være en test. Din rekrutter vil
hjælper med at forberede og
guide dig.



Vil du afsted med en ven?

Der er intet bedre end at dele minder. Vi elsker at sende vennepar
eller kærestepar til udlandet, så de kan dele den fede oplevelse.  

Hvis du gerne vil til udlandet, men du har
ikke lyst til at tage afsted alene. Det er
ikke et problem! Spørg din ven om
han/hun vil med på eventyr.

Mange af vores destinationer tilbyder
mere end én slags stilling, så det er nemt
at finde noget der kunne passe til begge i
et vennepar, selv med forskellige
interesser.



@thejobsqd

@thejobsqd

@jobsquad

Skriv en PB på vores sociale media

Se vores hjemmeside:
 jobsqd.com

https://www.instagram.com/thejobsqd/
https://www.facebook.com/thejobsqd
https://www.linkedin.com/company/job-sqd/mycompany/
https://www.jobsqd.com/
https://www.jobsqd.com/

