
СТУДЕНТСЬКА  СЛУЖБА  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Працюй. Навчайся. Подорожуй.

з Mavista



Хто ми?
MAVISTA - ЦЕ 8+ РОКІВ ДОСВІДУ

5 тис. задоволених кл�єнт�в

оформленням канадської в�зи;
подачею на участь в лотереї Green Card;
навчанням в Польщ�.

МИ  ТАКОЖ  ДОПОМОГАЄМО  З :

2 оф�си у Львов� та Дрезден�

485 актуальних роботодавц�в

7 країн працевлаштування

а  ще . . .



РОБОТА  НА  СКЛАДАХ РОБОТА  В  ГОТЕЛІ РОБОТА  У  ПЕКАРНІ

Ваканс�ї
MAVISTA працевлаштовує на сезонн�, довгостроков� роботи та 
студентську практику. Серед наших партнер�в:

99 готел�в
63 заклади громадського 
харчування

35 ферм31 склад

19 розсадник�в 47 сад�в та пол�в

Та багато �нших напрямк�в. Але найактуальн�ш� на сьогодн�:



вакансія #0054

ВАКАНСІЯ "ЯЛИНКИ"

зр�зання ялинок та г�лок;
 упакування та сортування ялинок та г�лок;
вантаження та комплектац�я ялинок та г�лок.

Обовязки:

€1400-1800
в м�сяць

околиц� 
м. Ілльмензе

40-48 годин 
на  тиждень

Роботодавець надає в оренду будинок на 6х ос�б. 
Ц�на - €10/день з особи. Комунальн� оплачуються 
окремо.

Проживання:



вакансія #0079

ВАКАНСІЯ "ЗАГОТІВЛЯ ДРОВ"

допомога при загот�вл� дров;
обр�зання дощок;
сортування деревини (р�зн� види);
складання дощок.

Обовязки:

€1200-1800
в м�сяць

околиц� 
м. Регенсбург

40 годин на 
тиждень

 В квартир� проживатимуть по 2 людини в к�мнат� 150 
євро/м�сяць з особи, стягується �з зароб�тної плати.

Проживання:



вакансія #3802

ВАКАНСІЯ "РОЗСАДНИК КВІТІВ"

Виконання культивац�йних роб�т (посадка, обр�зка, 
полив, маркування);
робота з рослинами на конвеєр�;
�нша допомога на п�дприємств�.

Обовязки:

€1400-2000
в м�сяць

околиц� 
м. Мюнстер

45-55 годин 
на  тиждень

Надаються добре обмебльован� к�мнати. Ц�на - €8,50 
в день з особи.

Проживання:



вакансія #0385

ВАКАНСІЯ "РОЗСАДНИК КВІТІВ"

висадка та вирощування рослин у горщиках;
догляд за рослинами;
п�дготовка �х до продажу;
�нша робота на п�дприємств�.

Обовязки:

€1600-2000
в м�сяць

околиц�
м. Франкфурт

45-55 годин 
на  тиждень

Надаються добре обмебльован� к�мнати для 2-6 ос�б. 
Варт�сть - €7-10 день/ос., стягуються �з ЗП.

Проживання:



Що входить у наш� послуги?

Зб�р та оформлення пакета документ�в

Перемовини з роботодавцем стосовно 
працевлаштування

Оформлення дозволу в�д ZAV

Контракт з роботодавцем

Орган�зац�я медичного страхування

Орган�зац�я транспортного
перевезення

Контакт з� студентом п�д час поїздки



Л�ценз�я на д�яльн�сть 
Mavista
№ 1875-20

Mavista - оф�ц�йно працевлаштовує 
українц�в за кордоном вже 9-й р�к 
посп�ль.



 

вам в�д
18 до 35 рок�в

ви - студент 
ВНЗ

маєте згоду в�д 
ВНЗ на поїздку

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОЇХАТИ, ЯКЩО:

маєте б�ометричний 
закордонний ппаспорт

маєте бажання працювати 
та заробляти грош�



З MAVISTA СТУДЕНТИ
ПРАЦЮЮТЬ

ЗАРОБЛЯЮТЬ ПОДОРОЖУЮТЬ

ВІДПОЧИВАЮТЬ РОЗВАЖАЮТЬСЯ

:





ВІДГУКИ ТА ЩЕ БІЛЬШЕ ФОТО НАШИХ КЛІЄНТІВ
ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ  У НАШОМУ ІНСТАГРАМІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

 вул. Лемк�вська 9А, оф�с 62
(вх�д з вул. Чорновола)

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ ОФІСІ


