
Koe uusi kulttuuri, vahvista ansioluetteloasi ja
paranna englanninkielen taitojasi. Aloita uusi
seikkailusi Job Squadin kanssa mahtavassa
eurooppalaisessa kohteessa!

VÄLIVUOSI
ULKOMAILLA



Työnantajat ovat kiinnostuneempia palkkaamaan
sinut tulevaisuudessa!

Miksi se kannattaa?

Tällainen kokemus näyttää hyvältä CV:ssäsi, se
osoittaa tulevalle työnantajallesi, että olet
itsenäinen ja rohkea. Joten työn tai opiskelupaikan
hakeminen tulevaisuudessa on sinulle helpompaa.

Se on myös hyvä tapa oppia elämään itsenäisesti ja
tarjota itsellesi haastetta.

Tutustut uusiin kulttuureihin, kokeilet uusia ruokia,
näet maailmaa ja hankit ystäviä koko elämäksi,
kaikki tämä samalla kun tienaat palkkaa ja hoidat
omat raha-asiasi.



Ateena Lissabon

Malaga

Kypros

Sofia

Minne voit mennä?

Riika

Tukholma

Praha

Malta

Turku



37-40 työtuntia viikossa, sisältäen
tauot

3 kuukauden koeaika, 
vähintään 6 kuukauden sopimus

Asenne on tärkeämpää kuin kokemus

Työskentele äidinkielelläsi kansainvälisessä
ympäristössä

3-4 viikon palkallinen koulutus

Etuja kuten perjantia baari tai kuukausilippu
kuntosalille

Miltä työ näyttää?
Rekrytoimme useille yrityksille ympäri Eurooppaa. Nämä
yritykset tarvitsevat ihmisiä, jotka puhuvat eri kieliä, koska ne
tarjoavat palveluita suurille brändeille kaikilla Euroopan
markkinoilla.
Tämä tarkoittaa, että sinulla on työkavereita kaikkialta
Euroopasta ja työsopimus maasta, jossa työskentelet.
Sopimus sisältää työetuja, kuten sairausvakuutuksen tai
eurooppalaisten lakien mukaisen palkallisen loman.

Eurooppalainen sopimus



Tutustu työnhakijoiden tarinoihin tästä!

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

Ateena

Löysin Facebookissa ilmoituksen työpaikasta Ateenassa ja otin yhteyttä Liisaan (suomalainen
rekrytoija) saadakseni lisätietoja työstä. Liisa auttoi minua hakuprosessissa ja vastasi myös moneen
muuhun kysymykseeni kohteeseen liittyen. Kävin työhaastattelussa Skypen kautta. Sitten noin kaksi
kuukautta myöhemmin aloitin uudessa työssä. Minun piti hoitaa kaikki Suomessa ennen lähtöä,
joten oli hienoa, että sain pari kuukautta aikaa.

Lähtöpäivä koitti vihdoin ja olin hyvin innoissani elämässäni tulevista muutoksista. Saapumisen
jälkeen minulla oli kaksi päivää aikaa katsella ympärilleni, ja sitten alkoi työhön perehdytys.

Ensimmäinen viikko meni niin nopeasti ja sain paljon uusia ystäviä ja tunsin olevani erittäin
tervetullut. Minulla oli kaksi viikkoa hotellimajoitus ja sitten yksi espanjalainen nainen töistäni tuli
kertomaan, että he etsivät porukalla asuntoa, joten nyt asun kahden kämppäkaverin kanssa.

Nyt olen työskennellyt täällä kolme kuukautta ja olen myös saanut mahdollisuuden tutustua
nähtävyyksiin. On aivan mahtavaa nähdä ja kokea toinen kulttuuri ja tavata kansainvälisiä ihmisiä.

ISuosittelen tätä kaikille: nähdä ja tutustua maailmaan. Odotan innolla lisää seikkailuja! "Mene
kokeilemaan, muutoin tulet katumaan!"



Miten hakea?

Kerro meille, mistä pidät,
pidätkö enemmän auringosta
vai lumesta? Kuinka kauan
haluat viettää ulkomailla?
Kaipaatko inspiraatiota?
Autamme sinua löytämään
täydellisen työn ja kohteen!

Ota meihin yhteyttä.
ISe on asia, jossa autamme sinua
ilmaiseksi.

Voit myös käyttää online-CV
Builder -ohjelmaamme, mikä
löytyy verkkosivuiltamme.

Tee englanninkielinen CV

Rekrytoijasi on paikalla myös
sen jälkeen, kun sinut on
palkattu. He voivat neuvoa sinua
asunnon etsimisessä ja yhdistää
sinut muihin ihmisiin samassa
kohteessa. Varmistamme, että
tunnet olosi kotoisaksi.

Pakkaa ja lähde!Haastattelu & Testi
Haastattelusi on
englanninkielinen, ja siihen
voi liittyä myös testejä.
Rekrytoijasi auttaa
valmistautumaan ja opastaa
sinua.



Haluaisitko mennä kaverin kanssa?
Mikään ei ole parempaa kuin mahdollisuus jakaa muistoja!

Rakastamme lähettää kaveruksia tai pariskuntia ulkomaille, jotta
he voivat nauttia yhdessä tästä kokemuksesta.

Jos haluat lähteä ulkomaille, mutta et
haluaisi lähteä yksin, ei syytä huoleen. 
Se ei ole ongelma. Kysy ystäviltäsi
haluaisivatko he lähteä matkalle yhdessä.

Monet kohteistamme tarjoavat useamman
kuin yhden työpaikan, joten löydämme
helposti jotain ystävällesikin, vaikka olisi
eri kiinnostuksen kohteet.



@thejobsqd

@thejobsqd

@jobsquad

Lähetä DM viesti meille somessa

Käy kotisivuillamme:
 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/

