WORK & TRAVEL USA 2019 – ZASADY REZERWACJI OFERTY
1. Prawo wyboru i rezerwacji oferty mają wyłącznie osoby zarejestrowane na program Work & Travel USA (czyli
te, które wypełniły „Registration Form”, podpisały umowę uczestnictwa z biurem oraz dokonały wpłaty opłaty
organizacyjnej).
2. Liczba miejsc jest ściśle określona do poszczególnych pracodawców, co oznacza, że tylko owa określona liczba
osób zostanie przydzielona do danego pracodawcy, czyli Uczestnik ma gwarantowaną rozmowę z wybranym
przez siebie pracodawcą.
3. Można wybrać tylko jednego pracodawcę. O przyznaniu miejsca u wybranego pracodawcy decyduje
kolejność zgłaszania się do danego pracodawcy Uczestników zarejestrowanych na program (poniżej w pkt.6
znajdziesz informację jak zgłosić swój wybór). Ponadto, Uczestnik musi pasować do danej oferty poziomem
języka angielskiego oraz datami zatrudnienia.
4. Rozmowy z pracodawcami odbywać się będą w grudniu, styczniu, lutym i marcu. Rozmowa może odbyć się
poprzez Skype, to tzw. Virtual Road Show lub ma formę osobistego spotkania podczas tzw. Road Show w
Warszawie. Przy każdej ofercie na stronie www podana jest informacja gdzie, kiedy i w jakiej formie dany
pracodawca będzie przeprowadzał interview. Samą ofertę wybierasz wcześniej, a spotkanie osobiste podczas
Road Show czy rozmowa na Skype służą poznaniu się z pracodawcą, uzgodnieniu dat zatrudnienia
i wyjaśnieniu szczegółów pracy. Rozmawiasz wyłącznie z pracodawcą wcześniej przez siebie wybranym.
5. Zanim wybierzesz ofertę uważnie zapoznaj się z profilem każdego pracodawcy. Przy wyborze oferty w
pierwszej kolejności zwracaj uwagę na daty, w jakich zatrudnia pracodawca, są one zawsze podane w profilu
i pracodawca nie robi wyjątków, zatem jeżeli podoba Ci się dana oferta, ale nie pasują Tobie daty zatrudnienia,
należy wybrać inną. Jeżeli podróżujesz ze znajomymi upewnij się, że dany pracodawca zatrudnia grupy, my z
kolei potwierdzimy Tobie czy dysponujemy wystarczającą liczbą miejsc u wybranego przez Was pracodawcy.
6. Zgłaszasz nam swój wybór albo telefonicznie albo wysyłając email na biuro@thebestway.pl
PAMIETAJ, musisz być zarejestrowany/a do programu W&T USA, aby zarezerwować daną ofertę.
Następnie, po sprawdzeniu, czy na pewno pasujesz do danego pracodawcy (daty, poziom języka) oraz czy
dysponujemy jeszcze miejscami do danego pracodawcy potwierdzamy Twój wybór drogą emailową.
Otrzymasz wówczas dalsze wskazówki, co do tego jak się przygotować do rozmowy, co wypełnić itp.
PAMIĘTAJ: Work & Travel USA jest wspaniałą przygodą niezależnie od tego, gdzie spędzisz część „work”, gdyż jak powtarzają
uczestnicy z poprzednich lat, zdobyte doświadczenie, nowo poznani ludzie, niesamowite miejsca, które zobaczyli, to wszystko
składa się na niepowtarzalne przeżycia, które jeszcze długo po powrocie są dla nich inspiracją i źródłem miłych wspomnień.
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