
Opplev en ny kultur, fyll på CV-en din og få sjangsen 
til å utvikle dine språkferdigheter. Start ditt neste
eventyr med Job Squad og opplev en ny og fantastisk
destinasjon i Europa!

FRIÅR 
I UTLANDET



Å jobbe og bo i utlandet vil åpne mange dører
for deg senere i arbeidslivet.

Hvorfor er det verdt det?

Denne type jobberfaring og opplevelse viser din
fremtidige arbeidsgiver at du er selvstendig og modig.
Samt at du tør å gå en annen vei enn de aller fleste.
Med dette fortrinnet vil det å søke jobb og studier i
fremtiden bli enklere for deg. 

Du får muligheten til å utvikle deg som person og 
i arbeidslivet. Du vil bli tryggere på deg selv og valgene
du tar i fremtiden på grunn av all erfaring du tilegner
deg. 

Du vil lære å kjenne nye kulturer, prøve ut ny mat og få
venner for livet. Du tjener penger samtidig som du får
se og oppleve verden. 



Athen Lisboa

Malaga

Kypros

Sofia

Hvor kan jeg gå?

Riga

Stockholm

Praha

Malta

Turku



Du vil jobbe 37-40 arbeidstimer i uken,
inkludert pauser.

Du vil ha en prøvetid på 3 måneder og ellers
en kontrakt på minimum 6 måneder.

Holdning og personlighet er viktigere 
enn erfaring

Jobb med ditt morsmål i et internasjonalt miljø

Du får 3 - 4 uker med betalt opplæring

Fordeler som lønningspils og gratis
medlemskap på treningssenter

Hvordan ser arbeidsforholdet ut?

Vi rekrutterer for mange selskaper over hele Europa. Disse
selskapene trenger ansatte som kan snakke forskjellige språk,
ettersom de leverer tjenester til store og kjente merkevarer - i
hele Europa. 
Det betyr at du vil jobbe i et internasjonalt miljø, med
kollegaer fra hele Europa og få en kontrakt som gjelder det
landet du jobber i. Kontrakten inkluderer helseforsikring og
betalt permisjon i henhold til Europeiske lover.

Europeiske kontrakter 



Sjekk ut ulike historier fra våre kandidater her:

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

Athen

Jeg kom over en annonse på Facebook. Det var utlyst en stilling som "Norsk Kundesupport i Athen". Jeg tok
kontakt med Selina (Norsk rekrutterer) for å finne ut mer om jobben. Selina gav meg mer informasjon 
om jobben og hjalp til med å starte søknadsprosessen. Hun besvarte alle mine spørsmål angående jobben
og ellers rundt det å flytte til Athen. Jobbintervjuet foregikk over Skype og to måneder senere startet jeg
 i den nye jobben. Det var mange ting som måtte ordnes før jeg kunne reise fra Norge. Vi fant heldigvis 
en avreisedato som passet perfekt for meg og som gav meg den tiden jeg trengte på å ordne alt. 

Jeg var så spent og jeg kunne ikke vente til jeg skulle reise. Det var litt skummelt, men aller mest var det
spennende med alle disse endringene i livet mitt. Etter jeg ankom Athen hadde jeg noen dager til å bli kjent
med området jeg skulle bo i. Det var fint å se seg litt rundt før opplæringen og den nye jobben stod for tur. 

Den første uken gikk ekstremt fort og det var mye å sette seg inn i. Heldigvis ble jeg kjent med mange nye
mennesker. Jeg følte meg veldig velkommen på min nye arbeidsplass og ble tatt godt imot. Jeg bodde først
to uker på hotell som ble betalt av selskapet. Etterhvert nevnte min spanske kolleaga at de lette etter en
romkamerat til leiligheten de bodde i. Dette passet helt perfekt for meg og jeg flyttet inn hos dem.

Nå har jeg jobbet her i tre måneder og har fått god tid til å utforske og bli kjent med byen. Det er helt
fantastisk å se og oppleve en annen kultur og møte mennesker fra hele Europa.
 
Jeg vil anbefale på det sterkeste å reise og oppleve verden. Jeg gleder meg veldig til mine neste eventyr.
"Bare gjør det, du vil angre hvis du ikke gjør det!"

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


Hvordan søker jeg?

Fortell oss hva du liker best.
Foretrekker du sol eller snø? Hvor
lenge ønsker du å være bortreist?
Trenger du litt inspirasjon?
 Vi kan hjelpe deg med å finne den
perfekte jobben og destinasjonen!

Kontakt oss

Dette hjelper vi deg med helt
gratis. 

Du kan enkelt lage en CV på vår
nettside

Lag en engelsk CV

Din rekrutterer vil være
tilgjengelig for deg før, under og
etter ansettelsen. De kan gi deg
råd om hvor du skal lete etter
leilighet og sette deg i kontakt
med andre som bor på samme
destinasjon som deg. Vi sørger
for at du føler deg hjemme.

Pakk og reis avstedIntervju og test
Intervjuet ditt vil være på
Engelsk og kanskje du må ta
noen tester. Din rekrutterer vil
hjelpe, forberede og veilede
deg gjennom hele prosessen. 



Vil du reise med en venn?
Det finnes ingenting bedre enn å skape minner sammen.

Vi sender gjerne vennepar og kjærestepar til utlandet, slik at dere
kan dele denne opplevelsen sammen.

Hvis du ønsker å reise til utlandet, men
ikke føler for å dra alene. Frykt ikke! Det er
ingen problem. Spør din venn om han
eller hun har lyst til å dra på et eventyr
sammen med deg.

Mange av våre destinasjoner tilbyr mer
enn én type stilling. Derfor kan vi enkelt
finne jobbstillinger for et vennepar med
forskjellige interesser.



@thejobsqd

@thejobsqd

@jobsquad

Skriv en melding til oss direkte
via våre sosiale medier: 

Besøk vår 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/

