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PRAKTYKI ERASMUS+
W MALADZE 

Język, kultura i
doświadczenie zawodowe

DLACZEGO EUROPEAN ERA?

Międzynarodowe praktyki to wyjątkowe
doświadczenie, które zwiększa Twoje szanse na
zatrudnienie. Doświadczenie pracy z ludźmi z
różnych kultur i środowisk znacznie wzbogaci
Twoją karierę zawodową, a uczestnicy programu,
często po wielu latach, odwołują się do swoich
doświadczeń za granicą, zarówno tych
zawodowych, jak i osobistych. 

European Era w swojej ofercie posiada realizacje
międzynarodowych praktyk w Maladze w Hiszpanii.
Praca w innym kraju, to nie tylko idealna okazja na
wzbogacenie swojego CV, ale również wyjątkowa
możliwość na lepsze zapoznanie się z inną kulturą,
doskonalenie znajomości języków obcych i
zdobywanie nowych umiejętności. Aplikuj teraz i
zacznij budować swoją przyszłość!

CO ZAWIERA PAKIET

Zarządzanie projektami
Miejsce odbywania praktyk 
Powitanie, zapoznanie i wprowadzenie 
Numer kontaktowy 24/7 w nagłych przypadkach
Pełne wsparcie dla kandydata podczas praktyk
Monitorowanie opinii/informacji zwrotnej oraz
postępów/rozwoju kandydata
Świadectwo ukończenia projektu
Pomoc w upowszechnianiu informacji
Transfery z lotniska i karta transportu lokalnego
Zakwaterowanie (w tym prywatne pokoje z łazienkami)
Dostępność opcji half-board i full-board 
Kurs językowy (opcjonalnie) 

European Era jest organizacją edukacyjną z ponad 30-letnim doświadczeniem,
specjalizującą się w organizacji mobilności międzynarodowych. Siedziba firmy znajduje się
w Maladze, uroczym nadmorskim kurorcie położonym nad Morzem Śródziemnym.

W ramach programu Erasmus+ i innych programów mobilnościowych gościmy
studentów, pracowników, absolwentów, młodzież i profesjonalistów w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego oraz zapewniamy kompleksową obsługę mobilności, obejmującą
doradztwo, organizację programu mobilności, wyszukiwanie praktyk oraz pełną
organizację logistyczną.
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Jakość serwisu 
Jesteśmy dumni z tego, że świadczymy usługi wysokiej jakości.
Jedną z naszych głównych kompetencji jest zapewnienie, że
wszyscy studenci otrzymają praktyki wysokiej jakości i związane
z ich kierunkiem zawodowym.

Doświadczenie
w Hiszpanii 

Kultura pracy różni się w zależności od kraju, dlatego zdobycie
doświadczenia zawodowego w Hiszpanii pomoże uczestnikom
zdobyć umiejętności międzykulturowe, które będą niezwykle
cenne dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Sprawdzone
firmy

Przy wyborze firmy, najpierw ją badamy, tak żeby była jak
najlepiej dostosowana pod każdego studenta, jego
wcześniejszego doświadczenia zawodowego oraz do poziomu
języka angielskiego/hiszpańskiego, który posiada.

Student będzie realizować swoje praktyki w firmie z danej
branży zawodowej, która znajduje się w bazie firm European Era
i której usługi zostały wcześniej zweryfikowane.

Monitorowanie
procesu 

Organizujemy regularne spotkania i indywidualne rozmowy z
uczestnikami, aby właściwie monitorować przebieg praktyk.

PRAKTYKI ERASMUS+
MALADZE

Informacje o praktykach

Skontaktuj się z
nami już dzisiaj! 

European Era to młody i dynamiczny
zespół profesjonalistów z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w
zarządzaniu mobilnościami w
programach edukacyjnych. Zapraszamy
do kontaktu z nami w celu uzyskania
dalszych informacji!

www.europeanera.eu
info@europeanera.eu
+34 659 04 35 24
C/Puerto 14, 29016 Málaga
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