ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩИ ФИРМИ

1. Какво представляват международните стажове?
Международният стаж е вид производствена практика, която се провежда в
чуждестранна фирма. В международната мобилност с учебна цел вземат участие
стажанти, професионални гимназии и колежи и приемащи фирми/организации.

2. Кой може да участва?
В мобилността с учебна цел могат да вземат участие учащи и чираци от
последния курс на обучение по професията или наскоро завършили препоръчително непосредствено след полагане изпит по изучаваната
специалност. Минималната възраст е 18 години.
Стремежът на партньорите по проект Q-placements, финансиран от ЕС, е да
подпомогне работодатели от 10 европейски държави да предложат подходящ
стаж за чуждестранни студенти и чираци. Държавите участнички са:


Испания



Германия



Белгия (Фландрия)



България



Франция



Италия



Полша



Великобритания



Румъния



Швеция

3. Кои професионални направления са достъпни за международен стаж?
В разработваната база данни е застъпена широка гама професионални
направления:

 Физкултура и спорт
 Икономически науки
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 Графични изкуства
 Маркетинг и търговия
 Комуникации, видео и звукозапис
 Гражданско строителство
 Електроника и електротехника
 Производствени процеси
 Дърводелство и мебелно производство
 Хотелиерство, ресторантьортво, туристическа и
туроператорска дейност
 Козметични и фризьорски услуги
 Хранително-вкусова промишленост
 Информационни технологии
 Поддръжка и търговия с авточасти за МПС
 Поддръжка на електро-механични, хладилни и
климатични системи
 Химия
 Здравеопазване
 Социални, културни и комунални услуги
Подробна информация и контактни данни може да получите на адрес: www.qplacements.eu

4. Каква ще бъде продължителността на стажа в моята фирма?
От две седмици до шест месеца. Най-честата продължителност е от 1 до 3
месеца. В някои държави международният стаж може да продължи до една
четвърт от обичайната продължителност на възприетия период на стажуване.

5. Ще имам ли разходи, за да приема чуждестранен студент във фирмата?
Не. Разходите за нощувка, храна и пътуване на стажантите се поемат от програми
„Еразъм” и „Леонардо да Винчи – мобилност” в собствената им страна.
Плащането на трудово възнаграждение от приемащата фирма не е
задължително. Когато чирак се изпраща на стаж от фирма, изпращащата фирма
му заплаща надбавка по време на обучението в чужбина.
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6. Каква е правната рамка за осъществяването на международен стаж?
Подписва се споразумение за стажуване (това не е трудов договор) между
приемащата фирма и стажанта, в което се детайлизират правата и задълженията
на двете страни, работното време, времетраенето на стажа, както и
предварително договорената работна програма. Здравната застраховка се
сключва в страната на стажанта, преди неговото отпътуване.

7. Какви са моите задължения?
Необходимо е приемащата фирма да определи наставник или друго лице, което
да контролира протичането на стажа и да се ангажира с последваща оценка.
В края на практическото обучение, стажантът ще получи удостоверение, в случай
че стажът е преминал успешно.
Повече информация може да получите от Ръководството Q-Placements.

8. Кой може да ми окаже подкрепа в България относно мобилността с
учебна цел?
Местната координираща организация ще ви предложи CV на подходящи
стажанти. В случай, че направите избор, координиращите организации в
изпращащата и приемащата държава ще се заемат с изготвянето на
споразумение за стажуване.
Местната координираща организация ще съдейства за настаняването и
пребиваването на стажанта и ще извърши последващите дейности след
приключване на стажа.

9. Как бих могъл да приема чуждестранен стажант?
Фирма домакин е тази, която приема чуждестранен стажант с цел провеждане на
производствена практика. Можете да се свържете с най-близката до Вас
координираща
организация
на
следния
адрес:
http://www.qplacements.eu/contact.html#. От нея ще получите CV на подходящи за Вас учащи.
Окончателното решение за приемане на чуждестранен стажант във фирмата е
изцяло във Ваши ръце.

10. Коя фирма може да бъде домакин на международен стаж?
Фирмите членове на мрежата са набрани чрез процедура за подбор и трябва да
отговарят на минимални стандарти (по-специално за здравословни и безопасни
условия на труд). Необходимите подробности можете да намерите в
Ръководството Q-Placements.
Мрежата от партньори Q-Placements се състои от търговско-промишлени палати,
обществени институции и частни организации, които съвместно създават и
поддържат база данни на фирми от 10 европейски държави.
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11. Каква е ползата за приемащата фирма?

o Придобиване на междукултурни умения във фирмата – това е от голямо
значение за общото европейско икономическо пространство;

o Знания за трудовите навици и живота в други държави;
o Установяване на международни контакти, напр. проучване на нови пазари
и откриване на нови методи, благодарение на стажантите;

o Възможност за намиране на добри стажанти и компетентни работници;
o Възможност да се представите като привлекателен работодател;
o Гаранция за придобити международни умения на работното място;
o Подобряване имиджа на фирмата.
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