
Staż dla studentów kierunków rolniczych
LandboSyd oferuje Ci pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca praktyk, podczas których 
zdobędziesz wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Możesz pracować:
• na nowoczesnych farmach trzody chlewnej, krów lub drobiu, gdzie zdobędziesz doświadczenie 

na każdym etapie produkcji,
• na podstawie duńskiego kontraktu o pracę z rozsądnym wynagrodzeniem,
• w bardzo dobrych warunkach, o które zadbamy.

Pomożemy Ci:
• w procesie rekrutacji, czyli znalezienia odpowiedniej farmy, na której będziesz chciał/chciała 

odbyć praktykę,
• wyrobić niezbędne dokumenty, np. pozwolenie na pobyt i pracę oraz założyć konto w banku,
• w podpisaniu satysfakcjonującego dla Ciebie kontraktu.
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Praktyki 
w Danii



Jak to działa?
Na co dzień współpracujemy z duńskimi przedsiębiorcami rolnymi, którzy poszukują pracow-
ników/praktykantów do pracy w swoich przedsiębiorstwach. Naszym zadaniem jest wybrać naj-
lepszych kandydatów. Duńscy przedsiębiorcy informują nas o profilu pracownika, jakiego 
poszukują, np. wiek, kraj pochodzenia, doświadczenie, prawo jazdy itd.

Wyszukujemy właściwych kandydatów i przeprowadzamy z nimi rozmowy rekruta-
cyjne, żeby jak najlepiej dopasować kandydata do oczekiwań pracodawcy.

Po dokonaniu wyboru spisujemy kontrakt między praktykantem i pracodawcą. 
Nasza obsługa administracyjna kosztuje Cię tylko 1.500 DKK, które pobierzemy 
z Twojej pierwszej wypłaty – nie pobieramy wcześniej żadnych innych opłat. 

Po przyjeździe do Danii
Każdy praktykant jest objęty naszą pomocą i doradztwem w sprawach administracyj-
nych, takich jak uzyskanie numeru ubezpieczeniowego lub założenie konta bankowego 
(w Danii posiadanie konta bankowego jest obowiązkowe). Zwykle zajmuje to około 1-2 
miesięcy, dlatego zanim przyjedziesz do Danii upewnij się, że masz ze sobą Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i środki na życie przez pierwsze 2 miesiące.

Stawka miesięczna wyniesie na początek 13.000 DKK brutto. Koszt zakwaterowania 
zostanie odjęty od twojej pensji – ten koszt różni się w zależności od miejsca odbywania 
praktyk, ale nie przekracza kwoty 3.000 DKK włączając w to ogrzewanie, prąd, wodę 
i dostęp do internetu. Po odliczeniu wszystkich kosztów Twoje wynagrodzenie wyniesie 
około 8.000 DKK netto.

Zakwaterowanie znajduje się blisko miejsca pracy, będziesz mieć własny pokój ze wspólną 
kuchnią i łazienką.

W Danii pracujemy 37 godzin tygodniowo. Musisz być przygotowany/a na to, że będziesz 
pracować co drugi weekend. W ciągu roku pracy możesz wypracować sobie prawo do 5 tygodni 
płatnych wakacji.

Kim jesteśmy?
LandboSyd to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa zatrudniająca 
150 kompetentnych pracowników. Zapewniamy strategiczne, finansowe i technologiczne wsparcie 
dla wielu sektorów gospodarki rolnej.

Dział rekrutacji LandboSyd składa się z 10 pracowników, na których czele stoi dyrektor wydziału 
Dennis Calender. Mamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji studentów z całego świata 
na staże w Danii. Ponadto zajmujemy się administracją płac, zarządzaniem środowiskiem pracy, 
strategią i coachingiem.

W naszej ofercie mamy rownież różnego rodzaju kursy (na przykład naukę języka duńskiego), 
spotkania i imprezy integracyjne dla zagranicznych pracowników.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem +45 7436 5000

Dennis Calenderdca@landbosyd.dk
Olysia Yermolenkooly@landbosyd.dk

Sara Macedosma@landbosyd.dk

Malgorzata Janickamaj@landbosyd.dk


