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Międzynarodowa mobilność
European Era to organizacja edukacyjna, z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się
w organizacji mobilności międzynarodowych. Firma znajduje się w Maladze, pięknym
nadmorskim kurorcie nad Morzem Śródziemnym. W ramach programu Erasmus + i innych
programów mobilności gościmy studentów VET, personel szkolny, absolwentów oraz młodzież.
Uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenie zawodowe, poznają nowych ludzi, odkrywają
inne kultury oraz korzystają z zalet mobilności międzynarodowej.

Nasz zespół
- W European Era jesteśmy wielokulturowym i profesjonalnym zespołem
ekspertów z doświadczeniem w mobilności europejskiej w różnych krajach.
- Nasi konsultanci posiadają szeroki zakres umiejętności, w tym: planowanie strategiczne,
zarządzanie projektami, relacje korporacyjne oraz zarządzanie w turystyce i edukacji.

- Korzystamy z naszego unikalnego know-how, aby kierować i doradzać w

European Era zapewnia kompleksowe usługi w zakresie mobilności, w tym

przygotowaniu mobilności, zapewniając odpowiednie środowisko pracy

doradztwo, przygotowanie programu mobilności, organizację miejsc praktyk

dostosowane do Twoich potrzeb by zapewnić wysoką jakość mobilności.

oraz innych kwestii logistycznych. Oferujemy pomoc w procesie sporządzania
wniosków, zarządzaniu nimi oraz zdobywaniu świadectw i certyfikatów.
Malaga zachwyci Cię licznymi atrakcjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Jest
przyjaznym miejscem pełnym życzliwych ludzi. Nie przegap okazji, aby
doświadczyć korzyści płynących z mobilności w Hiszpanii, kraju z piaszczystymi
plażami, sportami wodnymi i wiele więcej, aby Twój pobyt był niezapomniany.

- Jesteśmy zaangażowani w pisanie projektów i wdrażanie norm europejskich w toku mobilności.
- Zajmujemy się również administracją, pomagając firmom goszczącym w wypełnianiu wszystkich
wymaganych dokumentów, a także towarzysząc uczestnikom podczas ich pobytu w Maladze.

Dlaczego Malaga?

Praktyki zawodowe

- Malaga to stolica prowincji Malaga, duże miasto na południu Hiszpanii,
położone bezpośrednio nad morzem, w samym sercu Andaluzji.

- European Era jest nowoczesną firmą pośredniczącą, której personel ma

- Lotnisko w Maladze jest trzecim co do wielkości lotniskiem w Hiszpanii i
ma bezpośredni dostęp do wielu europejskich miast.
- Miasto szczyci się 320 słonecznymi dniami w roku, co czyni go najbardziej nasłonecznionym

- Jesteśmy dumni z zapewniania wysokiej jakości usług. Jedną z naszych

bogate doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu staży zagranicznych.

kluczowych kompetencji jest zapewnienie wszystkim studentom stażu, na

o

wysokim poziomie, odpowiedniego dla ich kierunku kształcenia.

miejscem w Hiszpanii ze średnią roczną temperaturą na poziomie 18,5 ° C.
-

Malaga jest ważnym miejscem turystycznym z piaszczystymi plażami, sportami wodnymi,

-

bogatą historią architektury, kuchnią śródziemnomorską i życzliwymi mieszkańcami.

zawodowego w Hiszpanii pomoże uczestnikom zdobyć umiejętności międzykulturowe,

- Malaga jest miejscem narodzin słynnego hiszpańskiego artysty, Pabla Picasso,
na cześć którego miasto prowadzi prestiżowe muzeum i nazywa po nim lotnisko.

- Miasto jest powszechnie uważane za najbardziej
kosmopolityczne miasto na południu Hiszpanii.
- Jest do miejsce oferujące doskonałe możliwości
pracy, które tylko czekają na odkrycie.

które będą niezwykle cenne dla przyszłego rozwoju osobistego i zawodowego.

- Dokonamy analizy rynku i wybierzemy firmę, która najlepiej odpowiada
dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu każdego ucznia i jego
poziomowi języka angielskiego / hiszpańskiego.
- Uczestnik będzie odbywał staż w firmie z określonego sektora, która jest częścią

Świadczone usługi
Dla przyjeżdżających grup mobilności oraz osób indywidualnych
zapewniamy:
- Powitanie w miejscu przybycia oraz transfer z /na lotnisko;
- Zakwaterowanie;
- Posiłki;
- Bilety na transport lokalną komunikacją;
- Atrakcje kulturalne;
- Kursy języka hiszpańskiego i angielskiego;
- Pomoc i całodobowe wsparcie w nagłych wypadkach;
- Ewaluację realizowanego projektu ( ECVET);
- Przygotowanie dokumentu Europass-Mobilność
oraz innych oficjalnych certyfikatów;
- Upowszechnianie rezultatów projektu.

Doradztwo
Oferujemy do Państwa dyspozycji naszą wiedzę
i doświadczenie w zakresie:
- pisania projektów
- zarządzania projektami
- rozwijania kwalifikacji

Kultura pracy różni się w poszczególnych krajach, dlatego zdobycie doświadczenia

bazy danych Ery Europejskiej. Gwarantuje to, że wybrana firma została
zweryfikowana pod względem jakości oferowanych usług, profesjonalizmu
personelu oraz oczywiście zakresu i jakości pracy, jaką jest w stanie zaoferować.
-

Organizujemy regularne spotkania i indywidualne rozmowy z uczestnikami w celu właściwego
monitorowania postępów stażu oraz rozwiązywania ewentualnych problemów.

- Nasza oferta jest adresowana dla wszystkich obszarów zawodowowych, w tym:
Księgowość, Administracja, Zarządzanie biznesem, Marketing i sprzedaż, Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Turystyka / Hotelarstwo, Gastronomia / Zarządzanie gastronomią,
Projektowanie, Inżynieria (mechaniczna, elektryczna, procesowa itp.), Logistyka, IT,
Dziennikarstwo, Rolnictwo, Opieka nad dziećmi, Edukacja specjalna, Hodowla i ochrona
zwierząt, Fryzjerstwo, Kosmetologia, Trener personalny, Sport i rozrywka, Pielęgniarstwo,
Opieka zdrowotna, Stolarstwo, Budownictwo, Moda, Handel detaliczny i wiele więcej.
-

Po zakończeniu praktyk wszyscy studenci otrzymują certyfikaty mobilności uznające ich staż.

Zakwaterowanie

Transport

European Era jest dumna z wysokiej jakości zakwaterowania i

wszystkim grupom zapewniamy transport z lotniska do wybranego przez

komfortu pobytu jaki zapewnia, oferując trzy różne opcje:

nich miejsca zakwaterowania oraz, w razie potrzeby, do miejsc stażu.

1. Rodziny goszczące
Pobyt u rodzin goszczących jest opcją zakwaterowania najczęsciej wybieraną przez naszych uczniów.

- Wśród naszych rodzin goszczących poczują się jak u siebie w domu.
- Nasze rodziny goszczące są nie tylko po to, aby dzielić swoje domy, ale
także aby integrować uczniów w swoich rodzinach.
- Nasi gospodarze są starannie sprawdzani, aby zapewnić poziom usług i
wsparcia, jakiego wymagają nasi studenci.
- Wszyscy studenci mają zapewnione wysokiej jakości
zakwaterowanie, posiłki i pomoc w każdej sytuacji.
- Wszystkie domy rodzin goszczących usytuowane są w obrębie
transportu lokalnego do centrum miasta.
- Rodziny goszczące zazwyczaj przygotowują posiłki typowe dla naszego regionu, co
daje szansę na poznanie hiszpańskiej kuchni, kultury i zwyczajów kulinarnych.

2. Hostel
Zakwaterowanie w hostelu ma następujące zalety:
- Nowoczesne umeblowanie oraz wyposażenie wnętrz.
- Świetlice sprzyjające integracji .
- W pełni wyposażona kuchnia.
- Dogodna lokalizacja pod kątem transportu publicznego.
- Nadzór i wsparcie 24/7.
- Prywatne pokoje (zapewniana pościel).
- Darmowe Wi- Fi
- Klimatyzacja i ogrzewanie.
- Pralnia wyposażona w pralkę i suszarkę.
-

W cenę wliczone jest wyżywienie: śniadania oraz lunch
i obiadokolacje w zakontraktowanej restauracji.

3. Mieszkanie
Chętnym do zakwaterowania w mieszkaniu oferujemy:
- Pokoje jedno i dwu-osobowe;
- W pełni wyposażoną kuchnię:
- Salon i salę telewizyjną;
- Darmowe Wi-Fi;
- Klimatyzację i ogrzewanie;
- Bliską lokalizację do najbliższego
przystanku transportu lokalnego.
- Posiłki :śniadania oraz opcję lunchu i
kolacji w zakontraktowanej restauracji

Zajęcia kulturalne i spędzanie
wolnego czasu
w każdym tygodniu europejska era oferuje kompleksowy harmonogram
zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. poniższe przykłady to tylko
przedsmak atrakcji, którymi można się będzie cieszyć:

- Dzień pierwszy – piesza wycieczka po Maladze
- Sporty wodne: łódź “banan”, Flyboard, Deska SUP, wiosłowanie i Wakeboard.

- Sporty plażowe: netball, siatkówka i piłka nożna.
- Spacery i wycieczki górskie
- Wycieczki do muzeów, teatrów, galerii sztuki i zabytków, takich jak: Arena walki byków,
Muzeum Pablo Picasso, Muzeum Thyssen, Muzeum Wina w Maladze, Muzeum Muzyki
Interaktywnej, Łaźnie Arabskie Hammam, Muzeum Aula del Mar-Akwarium, Muzeum
Szkła, Centrum Pompidou , Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki i Zwyczajów,
Muzeum Katedralne, Zamek Gibralfaro, Zamek Alcazaba i wiele innych.

- Lekcje tańca flamenco i salsy.
- Całodniowe wycieczki do Frigiliana, Nerja, Granady,
Kordoby, Sewilli, Rondy, Gibraltaru i Maroka.
- Wieczory integracyjne

Język
Jednym z głównych celów staży zawodowych jest rozwój umiejętności językowych.

European Era realizuje ten cel poprzez:
- Intensywne kursy języka angielskiego lub hiszpańskiego.
- Zagwarantowanie dostępu do doświadczonej kadry, która
zapewnia nowoczesne metody nauczania i uczenia się.
- Zapewnienie niezbędnych materiałów do nauczania i uczenia się.
- Indywidualną certyfikację potwierdzającą nabyte umiejętności.
- Dla chętnych, szkolenia językowe jeszcze przed rozpoczęciem mobilności.

