
 
 

Najlepsi amerykańscy pracodawcy zapraszają studentów 
do udziału w programie Work & Travel 2019 

 
Obowiązuje zasada: „first come, first served”. Zarejestruj się więc już TERAZ! 

 
                                                                                     Więcej ofert znajdziesz tutaj 

 

Jesteś gotowy na wakacje w Ameryce?  

Czas zacząć realizować swoje plany/marzenia. 

Oferty pracy dla ratowników czyli lifeguardów są dostępne w ramach programu 

Work & Travel. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest za program i kto może wziąć w nim 

udział, to zapoznaj się ze szczegółami na naszej stronie.  

Praca ratownika, to wspaniała opcja dla Ciebie jeśli umiesz i lubisz pływać i chcesz 

spędzać całe dnie w kostiumie kąpielowym pod parasolem :-) 

Nie musisz mieć żadnych uprawnień. 

Stosowne szkolenie zakończone 

otrzymaniem certyfikatu Amerykańskiego 

Czerwonego Krzyża możesz przejść w 

Polsce lub w USA. Koszt szkolenia to 

$150-$250. Możesz też mieć szkolenie za 

FREE. Jak to zrobić? Skontaktuj się z 

nami.  

Program z tą ofertą kosztuje obecnie tylko $947. Od połowy grudnia cena wzrośnie. 

Do dyspozycji jest 40 miejsc. 

Masz do wyboru różne lokalizacje zaczynając od New York, poprzez New Jersey, 

Pennsylvania, Maryland, Daleware, Washigton DC aż do Virginii. 

W tej specjalnej opcji cenowej programu, przedstawiam Ci 2 pracodawców. 

Jeden z nich zapewnia 48-55 godzin w tygodniu i oferuje następujące lokalizacje i 

różne stawki i koszty housingu w zależności od destynacji. 

Position Location Hourly Wage 
Housing Cost (per 
Week) with Utility 

Maryland (MD) $10.50 $120 
Maryland (MD) 

MG county 
$12.25-13.00 $135 

Maryland (MD) 
PG county 

$11.50 $130 

Pennsylvania (PA) $10.50 $115 



Virginia (VA) $10.00 $120 

Washington D.C. 
$13.25 - 14.00 

+Overtime  ($19.88-$21/h) 
$145 

Delaware (DE) $10.00 $115 
New York (NY) $11.10 $130 

New Jersey (NJ) 
$9.50—$11.00 

+Overtime ($14.25-$16.5/h) 
$120 

 

Drugi pracodawca oferuje pracę na 

basenach w stanie Maryland, Washington 

DC i Virginii. W tym wypadku stawka i 

koszty housingu są stałe niezależnie od 

lokalizacji. Pracodawca gwarantuje 40h w 

tygodniu z możliwością otrzymania 

nadgodzin. Średnio w tygodniu pracuje się 

48 godzin. 

 

Position Location Hourly Wage 
Housing Cost (per 
Week) with Utility 

Maryland (MD) $12 +Overtime ($18/h) $149 
Washington D.C. $12 +Overtime ($18/h) $149 

Virginia (VA) $12 +Overtime ($18/h) $149 

 

Obaj pracodawcy przyjmują grupy znajomych, oferują odbiór z wybranych lotnisk i 

bonus w wysokości $150 na zakończenie programu. 

Czas trwania pracy to 25 maja - 2 września. 

Najpóźniejsza akceptowalna data rozpoczęcia pracy to 25 czerwca.  

Jest możliwość wydłużenia nieznacznie czasu pracy głównie w zależności od 

warunków pogodowych. 

 

 

 

 

Miejsca zapełniają się szybko. Nie czekaj. Zgłoś się jeszcze dzisiaj! 

42 288 12 14 | info@goglobal.pl | WWW.GOGLOBAL.PL 

WORK, TRAVEL, (L)EARN, EXPLORE & HAVE FUN!  


