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PiedPiedāāvvāā ddarba praksarba praksii (apmaks(apmaksāāttuu))
ttūūrisma un viesmrisma un viesmīīllīības jombas jomāā GrieGrieķķijijāā



Job Trust birojs atrodas-

Tesalonikos, Grieķijas Z daļā



Sadarbības partneri-

50 universitātes/koledžas
 Rumānija
 Bulgārija
 Polija
 Ungārija
 Lietuva
 Latvija
 Igaunija
 Skopje
 Krievija
 Ukraina
 Moldova
 citas ES valstis

100 tūrisma un viesmīlības uzņēmumi
Grieķijā



Job Trust galapunkti-

Augstas klases viesnīcas un kūrorti
 Halkidikios
 Peloponēsā
 Krētā
 Rodosā
 Kosā
 Samosā
 Korfu
 Skiatosā
 u.c.



 Ilgums: 3 – 6 mēneši:
vasaras sezona (Maijs – Oktobris)
ziemas sezona (Novembris – Aprīlis)

 Darba laiks: 5 – 6 dienas nedēļā
 Maiņas: nepārtrauktas vai dalītās 8 - 9 stundas dienā

(atkarībā no viesnīcas noslogojuma)
 Garantēts pārtraukums: 30 minūtes maiņas laikā
 Samaksa: sākot ar 16€ dienā (alga tiek izmaksāta 

reizi mēnesī prakses vietā)

Programmas noteikumi:



 Apmaksāta dzīvesvieta viesnīcas teritorijā vai
ārpus tās (pa 2 – 4 cilvēki)
 3 apmaksātas ēdienreizes personāla virtuvē – ēdnīcā
 Apmaksāta transportēšana no dzīvesvietas uz darbu 

un atpakaļ (kur nepieciešams)
 Sagaidīšana lidostā un transferts uz/no prakses vietu
 Uniformas un gultas veļa (palagi, spilveni, pārvalki, 

dvieļi)
 Prakses apliecinājuma sertifikāts (tikai pēc pilnīgas 

un sekmīgas prakses noslēguma)

Programmas noteikumi (turp.)



Prakses apliecinājuma sertifikātu 
piemēri:



Piemērs:



 Sadarboties un būt komandas loceklim kādā no augstas klases 
viesnīcas/kūrorta darbinieku pulka Grieķijā

 Praktisku iemaņu apguve reālos darba apstākļos
 Karjeras izaugsmes iespējas
 Grieķijas kultūras iepazīšana
 Grieķu valodas mācīšanās iespēja
 Jauni kontakti, draugi
 Darba prakses un atpūtas eksotiskā zemē
apvienojums
 Angļu valodas nostiprināšana
 u.c.

Ieguvumi-



Kāda ir atlases procedūra?

Reģistrējies www.jobtrust.gr
Aizpildi Job Trust pieteikuma anketu

 Reģistrācija
 Pieteikuma forma
 Pirmsatlase
 Intervija
 Darba prakses piedāvājums
 Informācija par plānoto prakses vietu
 Darba prakses līgums



Pirms došanās ceļā uz Grieķiju-

Pārliecinies, ka Tev ir:
 Parakstīts un apzīmogots darba prakses līgums
 Veselības un dzīvības apdrošināšana, piem., EVAK
 Izziņa par nesodāmību
 Vecāku kontaktinformācija
 2 pases kopijas
 4 dokumentu foto
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www.jobtrust.gr

E-pasts: info@jobtrust.gr

Dita Pfeifere, LKK Prakses nodaļas 
vadītāja

E-pasts: dita.pfeifere@lkk.gov.lv
Mob. t. 29134512
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Kontakti-


