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Projekty sponzorované evropskými programy 
Erasmus+ a Leonardo da Vinci za posledních 8 let 

 

 

1. Obecné informace 
 

Jméno organizace YOUR INTERNATIONAL TRAINING 

Města, ve kterých organizace 

působí 
CORK, KERRY, LIMERICK, CLARE, DUBLIN 

Stát IRSKÁ REPUBLIKA 

Nejbližší letiště Cork 

Kontaktní osoba Paul Quinn či Michaela Kopanicová 

Tel. číslo – Paul Quinn +353 87 675 2148 

E-mail – Paul Quinn info@yourinternationaltraining.com  

E-mail – Michaela Kopanicová smd@yourinternationaltraining.com 

Skype your.international.training 

Website www.yourinternationaltraining.com  

  

 

2. Pracovní stáže 
  

 

Nabídka v nejvýznamnějších 

sektorech 

Organizace nabízí kvalistní pracovní stáže 

v mnoha odvětvích:  
IT, oblast obnovitelných zdrojů energie, chemické 

inženýrství, cestovní ruch / cestovní kanceláře, 

hotelnictví, kuchařství, číšnictví, personalní asistent, 

logistika, úprava pitné vody, výuka, hlídání dětí, 

ošetřovatelský asistent, pedagogika, sekretář 

(administrativa), účetnictví, pojišťovnictví, práce na 

recepci, sociální média, práce v zemědělství, 

krajinářský design, marketing, web design, 

makléřství, práce s elektronikou a robotikou, 

zásobování, mechanika, chemické a environmentální 

inženýrství, lidské zdroje, laboratorní technika             

a další. 

Minimální doba trvání 1 měsíc 

Maximální doba trvání 

 
12 měsíců 

Pracovní jazyk 

 
Angličtina 

Požadovaná úroveň aj. jazyka 

 
B1 

Programy Programy je možné upravit a přizpůsobit profesním a 

osobním požadavkům zájemce.  

 V tuto chvíli je možné si vybrat z mnoha nabízených 

možností pracovní stáže a tím získat pracovní příležitosti 
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z různých oborů. Uchazeči si volí pracovní oblast podle 

oboru, který studují. Pokud mají zájemci zkušenosti            

i v jiném oboru, je možné si pracovní stáž zvolit                 

i na základě těchto zkušeností. 

 

3. Nabízené služby 
 

 

3.1 Administrativa 
 

Poskytnutí pracovního umístění Ano X Ne  

Monitorování prac. stáže Ano X Ne  

Certifikáty Ano X Ne  

24 hodinový servis v případě 

potřeby 
Ano X Ne  

Před-příjezdové informace Ano X Ne  

 

3.2 Ubytování 

 

Hostitelská rodina Ano X Ne  

 

1. Vlastní stravování: veškeré služby navíc se platí zvlášť  

2. Ubytování pouze se snídaní  

3. Ubytování s plnou penzí: Jednolůžkový pokoj, snídaně, oběd, večeře, praní špinavého 

prádla, připojení k Internetu, poskytnutí lůžkovin a ručníků, použití ústředního topení. 

Poznámka 

Na základě několikaletých zkušeností je možné říci, že ubytování v hostitelské rodině je pro 

vícepočetné spupiny velice efektivní a finančně méně náročné.  

Individuální zájemci a malopočetné skupiny (méně jak 8 zájemců) mohou dát přednost pronájmu 

bytu či pokoje.     

 

 

 

 

Pronájem pokoje Ano X Ne  

 

Pronájem bytu či pokoje je možné pouze na dobu mezi 4 až 12 měsíci a je potřeba uhradit zálohu. 

Záloha se musí uhradit měsíc před příletem účastníka do Irské republiky.  

 

 

 

Pronájem bytu či budovy   Ano X Ne  

V ceně je zahrnuto: Internet, praní špinavého prádla, používání kuchyně, ústřední topení, lůžkoviny, 

ručníky, … 

 

Poznámka 

Určeno pouze pro vícepočetné skupiny. 

Je potřeba uhradit depozit jeden měsíc před příletem do země.  
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3.3 Jazykové kurzy 
 

Kurz angličtiny Ano X Ne  

Kurzy angličtiny  poskytované jinou 

organizací 
Ano  Ne X 

Minimální počet účastníků ve skupině 6 

Maximální počet účastníků ve skupině 8 

 

3.4 Jízdné 
 

Transport z leřiště Ano X Ne  

 

Místní doprava Ano X Ne  

Cena se liší dle lokality 

 

 

3.5 Sociálně-kulturní aktivity 
 

Sociální a kulturní aktivity Ano X Ne  

 

 

 

Poznámka 

Navštěvované oblasti: Cliffs Of Moher – Killarney – Dublin – Rock of  Cashel – Bantry, Sheeps 

head – Glengarrif, Healy’s pass - Kilkenny 

 

 

4. Doplňující informace 
 

4.1 Historie organizace  
 

Leonardo da Vinci – IVT Ano X Ne  

Erasmus+ Ano X Ne  

Leonardo da Vinci – PLM Ano X Ne  

Leonardo da Vinci – VETPRO Ano X Ne  

Erasmus Placement Ano X Ne  

Grundtvig Ano X               Ne  

Comenius Ano X               Ne  

Youth in Action Ano  Ne X 

 

4.2 Komerční program 
 

Je možné žádat o výše uvedené služby i bez získání finanční podpory z grantů?  

Ano, organizace nabízí také soukromé pracovní stáže, kde je možné veškeré poplatky hradit 

soukromě. 

 


