
Gyakorlati lehetőségek az Egyesült Királyságban

Ingyenes szolgáltatások egyetemistáknak

A European Students Placement Agency az egyik legelismertebb szervezet, amely 
európai diákok szakmai gyakorlatával foglalkozik.
Az egyetem erre az ingyenes szolgáltásra történő regisztrálásához, és a további 
információkért kérem látogasson el a www.espauk.com-ra.

Áttekintés

Minden évben az európai diákok ezreinek van szüksége kötelező szakmai gyakorlatra a 
képzésük részeként. Ezek a tanulók magas színvonalú oktatásban vettek részt és a 
diplomázást vagy a posztgraduális képzést tervezik. Legtöbbször kettőnél több nyelvet 
beszélnek folyékonyan, esetleg már munkatapasztalatuk is van, vagy külföldön tanultak 
korábban. Különböző szakterületekkel rendelkeznek és szívesen szereznének 
munkatapasztalatot az Egyesült Királyságban, hiszen az angol általában a második 
nyelvük. Az átlagéletkor az ESPA diákok esetében 22 év.

ESPA arra specializálódott, hogy megfelelő gyakorlati helyet találjon ezeknek a 
fiataloknak, olyan cégeknél elhelyezve őket, akik valamilyen oknál fogva előnyt kapnak 
tőlük az idegennyelv és a kulturális különbségek ismerete során. A célunk, hogy mindkét 
félt kihívást jelentő és teljesíthető szerepkörrel lássuk el.

Milyen hosszú a szakmai gyakorlat?

A gyakorlati ideje általában 6 hónapig tart, de a cég igényeitől és az egyetem kurzusától 
függően ez változó lehet.

Hogyan találja meg ESPA a diákokat?

ESPA-nak remek kapcsolatai vannak sok európai egyetemmel, üzleti iskolával és oktatási 
intézménnyel. Ezek a létesítmények támogatják  diákjaikat, hogy regisztráljanak hozzánk, 
miután megbizonyosodtak, hogy a legjobb gyakorlati helyeket keressük meg, és jó 
ajánlatot teszünk a diákoknak. A megegyezés szerint ők a legjobb diákokat küldik, 
biztosítva, hogy állandóan jó képességű gyakornokat küldhessünk az egyesült 
királyságbeli cégekhez.

Hogyan ellenőrzi ESPA a diákokat?

A diákok regisztrációja során  az önéletrajzukat is elkérjük, és egy Skype interjút 
beszélünk meg velük. Ez lehetővé teszi az ESPA számára, hogy többet megtudjon a diák 
tapasztalatairól, felmérje az angoltudását, vagyis, hogy mennyire könnyedén érti meg a 
nyelvet egy közvetlen beszélgetés során. Vegül ESPA eldönti, hogy a diák megfelel-e 
valamelyik lehetőségre vagy sem.

Hogyan választják ki a cégek a tökéletes embert?

A cégek akiket érdekel a gyakornokfogadás, megkapják azon diákok önéletrajzát, illetve 
az interjú jegyzeteit, akiket ESPA megfelelőnek érzett a pozícióra, és akik jelentkeztek is 
az adott helyre. A cég visszautasíthatja jelentkezőket, illetve készíthet interjút azokkal akik 
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szerinte megfelelnek számukra. Az interjú történhet Skypeon és telefonon is. A cég ezután 
dönthet úgy, hogy felajánlja a pozíciót valamelyik jelentkezőnek, vagy nem, ez esetben 
ESPA tovább folytatja a megfelelő ember utáni keresést.

Mi történik ezután?

Amint a diák elfogadta az ajánlatot, egyeztetésre kerül a gyakorlat kezdési időpontja, 
ESPA pedig elkezd szállást keresni a diák számára. Az ügynökség felkutatja az érkezési 
lehetőségeket az országba, illetve biztosítja, hogy  a diák megkapja a szükséges 
tudnivalókat és támogatást ahhoz, hogy eltaláljon a munkahelyére, időben odaérjen, és 
képes legyen elkezdeni a munkát. ESPA állandó kapcsolatban marad a diákokkal, hogy ha 
bármilyen probléma felmerül, például orvosi ellátásra van szükségük, akkor segíthessen.

Mik a költségek?

ESPA számára a fogadócég fizet felvételi díjat. A diákoknak teljesen ingyenes szolgáltatást 
nyújt ESPA. A fogadócég fizeti a szállást, és a rezsi költségeket minden diák számára, 
illetve az ingázási költségeket (például a buszbérletet ha szükséges a szállástól). A 
tanulók általában egy kiadott házban, vagy egy diákszállóban kapnak helyet, saját privát 
hálószobával, illetve megosztott konyhával és fürdővel. A diákok nem kapnak fizetést a 
fogadócégtől. A további kiadásokat általában az Erasmus vagy Leonardo ösztöndíjak 
fedezik, melyet a diák a gyakorlati hely megkezdése előtt intéz.

Mi történik ha valami nem működik jól?

Az ESPA diákok nagy része szívesen vesz részt a gyakornoki lehetőségben. A kötelező 
követelmény a diplomájukhoz a szakmai gyakorlat teljesítése, ami azt jelenti, hogy nagy 
baj nem történhet. A tapsztalatunk szerint mindig nagy a lelkesedés és munkára kész 
attitűd. Elvárjuk a diákoktól, hogy pontosak legyenek, és készek a munkára, cserébe pedig 
olyan bánásmódot kapnak, mint bármelyik másik helyi dolgozó (biztonságos 
munkakörnyezet, előírás szerinti szabadság, munkaszünet, általános egeszségügyi és 
biztonsági feltételek). A diák nem „alkalmazott”a cégnél, így nem kerül a humán erőforrás 
osztály áltálnos előírásai alá.

Hogy  induljak neki az ESPA-nak?

Küldhetsz nekünk e-mailt az info@espauk.com-ra, hívhatsz minket a +44 1225 430641 
telefonszámon, vagy meglátogathatod és regisztrálhatsz a honlapunkra, a 
www.espauk.com-ra.

A csapatunk egyik kijelölt tagja felhív majd és megbeszéli veled, mik a céljáid az Egyesült 
Királyságban eltöltött gyakorlatoddal. Kérjük az egyetemeket, hogy segitsék a diákokat az 
angol önéletrajz elkészitésében, hogy minél kedvezőbben mutathassuk be őket a fogadó 
cégeknek. Ha szükséged van segítségre, hogyan nézzen ki az önéletrajzod, hogy 
figyelemfelkeltő legyen, vagy, miként viselkedj az interjú alatt, fordulj hozzánk. A  fogadó 
cégektől állandóan érkeznek kezdési időpontok, de szeretnénk a diákok minél előbbi 
regisztrációjára alapozni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő lehetőség 
megtalálására.
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