
 
 

Програма професійного літнього стажування в Болгарії з 

Інтернобмін на Чорноморському узбережжі 

«ВІДКРИВАЙ СВІТ З НАМИ: 

 МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ 2023-2024 р р.!» 

 

 

Студентам дається можливість на практиці 

застосувати набуті знання, отримати міжнародний досвід в 

туристичній сфері, в рамках програми Інтернобмін з 

наданням оплачуваного стажування в 4-5* готелях на 

популярних курортах болгарського Чорномор'я. 

Кар'єра всередині підприємства починається саме зі 

стартових позицій. Головне – знати чого ти хочеш і 

безперервно працювати над собою і наполегливо прагнути 

до досягнення заповітної мети. 

Такі програми дуже популярні 
серед сучасної молоді. 

Оплачувані стажування дозволяють 
студентам жити самостійно і незалежно, 
провести літні канікули на Чорному морі, 
подорожувати з мінімальними витратами; 
удосконалити знання іноземних мов (англійська, 
німецька, французька та ін.). Поєднати приємне з 
корисним – цікаву роботу з відпочинком, і мати 
при цьому відмінний заробіток. 

Необхідні якості та вимоги: 

відповідальність, дисциплінованість, порядність, 

позитивний настрій, бажання навчатися і 

працювати. 

Знання англійської або німецької мов 

(рівні А1 і вище) вітається, але не обов'язково. 

 



 
 

МІСЦЕ СТАЖУВАННЯ / РОБОТИ 
 

 
 

ВАКАНСІЇ 
  

 Ресторанно-готельна сфера, ЗП в євро / міс*: 
 Адміністратор (працівник рецепції) / знання болгарської, англійської / німецької, розмовний рівень 

В2 
 Офіціанти, бармени – від ЗП 450 Євро 
 Зам. Шеф-кухаря –  ЗП від  600  Євро 
 Кухарі, кондитери  – ЗП від 500 Євро 
 Мийники посуду  (праця автоматизована) –  від ЗП 450 Євро 
 Покоївки  –  від ЗП 500  Євро 
 Працівники прального господарства – від ЗП 450 Євро 
 Рятувальники пляжу/ басейну – від ЗП 550 Євро 
 Працівники пляжу – від ЗП 450 Євро 
 Медичні працівники: масажисти –  ЗП від 550  Євро 

 
* ЗП залежить від кваліфікації і посади працівника,  від зірковості готелю, (3,4,5) 
 
У період проходження практики / роботи забезпечено: 8-ми годинний робочий день; вихідні – 1 

день на тиждень; допускається овер-тайм 
 

БУТИ СТУДЕНТОМ – НЕ 
ОБОВ'ЯЗКОВО! 

ВІК – від 18  до  65  років 

(можливість оздоровитися на  

Чорному морі, при цьому мати 
відмінний заробіток) 

 

 

 Св. Костянтин і Олена 
 Золоті піски  
 Албена 
 Кранєво 
 Сонячний берег 

 Несебр 
 Св. Влас 
 Созополь 
 Поморьє 
 Бургас, Варна, Софія 



 
 

ЕТАПИ ОФОРМЛЕННЯ 

  

I етап 

 

Для участі в програмі необхідні 
наступні документи: 
 Анкета (електронний варіант); 
 Копія першої сторінки закордонного 

паспорта (Біометричний) 
 

II етап 

 Після реєстрації на програму та 
узгодження затвердження вакансії та 
оплати програми, ви отримуєте 
офіційний дозвіл та інформацію про 
дату виїзду; 

 Збираєте валізи! 

 

ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ: 

 
 Проїзд в 2 сторони: UA-BG-UA. Виїзди з Києва, Одеси, Львова; 

 Попереднє ознайомлення з посадовими інструкціями та трудовими 
договорами (на українській мові); 

 Оформлення офіційного працевлаштування; 

 Надання робочого місця на підставі Трудового договору з 
гарантованою заробітною платою. 



 
 

 Безкоштовне проживання на території готельного комплексу 
(надається 2-3-х місна кімната зі зручностями); 

 Харчування 3-х разове в робочі та вихідні дні; 

 Сертифікат про проходження стажування – на англ. мові (Ліцензія 
Європейського інституту професійного навчання Міністерства освіти Болгарії). 

 Організацію наступних заходів на базі КК Албена: 

 традиційні спортивні турніри (футбол, пляжний волейбол, теніс) 
і в 2023 р.  анонсуємо Творчий конкурс (кращий відеоролик, інтерв'ю, плакат 
і слоган нашої Програми) з призовими місцями; 

 курси-інтенсиви (по 3 тижні) з вивчення англійської, німецької 
мови з видачею сертифіката від Міністерства освіти Болгарії. 

 ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ – ОНЛАЙН КУРСИ БОЛГАРСЬКОЇ 
МОВИ (ЛЕКСИКА В РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ для ОФІЦІАНТІВ, 
БАРМЕНІВ, КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ, ПРАЦІВНИКІВ ГОТЕЛЮ). 

Рекомендовано оформити електронний медичний поліс, адаптований до нашої 
Програми (Ірина Петрівна Піхур, директор СК Княжа). 

ВИ ЕНЕРГІЙНІ, КОМУНІКАБЕЛЬНІ І ГОТОВІ ВЧИТИСЯ, ТОДІ РОБОТА В 
БОЛГАРІЇ – ДЛЯ ВАС! 

Хочете замовити Програму або дізнатися більше про програму «Літо на 
чорноморських курортах Болгарії: подорожі та заробіток!»  –  пишіть, дзвоніть, уточнюйте 
наявність вакансій, що Вас цікавлять за програмою роботи в Болгарії! 

 

Увага! ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ ПОПИТ НА НАШІ ЛІТНІ СТАЖУВАННЯ В 
БОЛГАРІЇ КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ ОБМЕЖЕНА!  

НАЙКРАЩЕ ДІСТАЄТЬСЯ ПЕРШИМ! 

АНКЕТИ ПРИЙМАЄМО ДО 30.02.2023 

 



 
 

Учасникам літнього стажування 
– привілеї у стажуванні 2023-2024 
в Англії, Німеччині, Італії 

 

 
 

Міжнародний центр  співпраці Internobmen.com    
Варна, Болгарія 

 
+359 88 7565935                                    +38 095 590 8790 

 

 

 

 


