
Upplev en ny kultur, stärk ditt CV, och förbättra din
engelska. Starta ditt nya äventyr med job squad i en
cool Europeisk destination!

SABBATSÅR
UTOMLANDS



Arbetsgivare är mer villiga att anställa dig i framtiden!

Varför är det värt det?

Den här typen av erfarenhet ser bra ut på ditt
CV, den visar din framtida arbetsgivare att du
är oberoende och modig. Så det blir lättare för
dig att söka jobb eller studier i framtiden

.Det är också ett bra sätt att lära sig att leva på
egen hand och utmana sig själv.

Du kommer att möta nya kulturer, prova nya
kök, prova på ny mat, se världen och få vänner
för livet, allt detta medans du tjänar och
administrerar dina egna pengar. 



Aten Lissabon

Malaga

Cypern

Sofia

Vart kan du åka?

Riga

Stockholm

Prag

Malta

Åbo



37-40 timmar per vecka, inklusive raster

3 månaders provanställning, minst 6
månaders kontrakt

Attityd är viktigare än erfarenhet

Arbeta med ditt nationella språk i en
internationell miljö

3 - 4 veckors betald utbildning

Förmåner som fredagsbar eller månatligt
gymkort

Hur ser jobbet ut?

Vi rekryterar till ett stort antal företag runt om i Europa. Dessa
företag behöver människor som kan tala olika språk eftersom
dom levererar tjänster till stora varumärken på alla
europeiska marknader.
Det betyder att du kommer att ha kollegor från hela Europa
och ett kontrakt från det land du kommer att arbeta i.
Kontraktet inkluderar arbetsförmåner som sjukförsäkring eller
betald ledighet enligt europeiska lagar.

Europeiskt kontrakt



Kolla in kandidatberättelser här!

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

Aten

Jag stötte på en annons på Facebook om ett jobb i Aten och jag kontaktade Liisa (finsk rekryterare)
för att få veta mer om jobbet. Liisa hjälpte mig med ansökningsprocessen och svarade även på
många andra frågor som jag hade om resmålet. Jag hade en anställningsintervju över Skype. sedan
ungefär två månader efter att jag började jobbet. Jag behövde ta hand om allt i Finland innan jag
åkte, så det var fantastiskt att de lät mig få de månaderna.

Dagen för att lämna kom äntligen och jag var väldigt exalterad över förändringarna i mitt liv. Efter
ankomsten hade jag två dagar på mig att se mig omkring och sedan började min träning för jobbet.

Den första veckan gick så snabbt och jag fick många nya vänner och jag kände mig väldigt
välkommen. Jag hade två veckors hotellboende och sedan kom en spansk kvinna från mitt jobb och
berättade att de sökte en lägenhetskompis, så nu bor jag med två lägenhetskamrater.

Nu har jag jobbat här i tre månader och har även fått en chans att göra lite sightseeing. Det är helt
fantastiskt att se och uppleva en annan kultur och träffa internationella människor.

Jag skulle rekommendera detta till alla: att se och utforska världen. Jag väntar med spänning på fler
äventyr! "Gå och gör det, du kommer att ångra dig om du inte gör det!"



Hur ansöker du?

Berätta vad du gillar, gillar du
sol eller snö? Hur länge vill du
vara borta? Behöver du lite
inspiration? Vi kan hjälpa dig att
hitta det perfekta jobbet och
resmålet!

Kontakta oss

Det är något vi hjälper dig med
gratis.

Du kan också använda vår
online CV Builder, som finns på
vår hemsida.

Gör ett engelskt CV
Din rekryterare kommer att
finnas där även efter att du blivit
anställd. De kan ge dig råd om
var du ska leta efter en lägenhet
och få dig i kontakt med andra
människor på samma
destination. Vi ser till att du
känner dig som hemma.

Packa och gå!Intervju & Test
Din intervju kommer att vara
på engelska och det kan även
bli några prov. Din rekryterare
hjälper dig att förbereda och
vägleda dig.



Skulle du vilja åka med en vän?
Det finns inget bättre än förmågan att dela minnen! Vi älskar att

skicka vänner eller par utomlands, så att de kan dela en
upplevelse en gång i livet.

Om du skulle vilja åka utomlands men
inte riktigt känner för att åka ensam, oroa
dig inte. Det är inte ett problem! Fråga din
vän om han/hon skulle vilja åka på en
sådan resa tillsammans.

Många av våra destinationer erbjuder mer
än en typ av jobb, så vi kan lätt hitta
något för ett par vänner med olika
intressen. 



@thejobsqd

@thejobsqd

@jobsquad

Glid in i våra DM här

Besök vår hemsida:
 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/

