Facebook:
E-mail:
Web:

www.facebook.com/MelodiakCampAmerica
campamerica@melodiak.hu
www.campamerica.hu

Mobil:
Tel:
Cím:

SINCE 2018

36 20 509 3960
36 1 217 6426
Tinódi utca 9-11.
1095 Budapest

ÚJRA SZABAD AZ ÚT AZ USA-BA!

ISMÉT MEGNYÍLT A CAMP AMERICA PROGRAM!
Kedves Diákok! 2021. október 25-én az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy enyhítenek a másfél éve fennálló
utazási korlátozáson és az Európából utazók 2021. november 8.-tól ismét beléphetnek az Amerikai Egyesült Államokba!
Biztonságotok érdekében persze továbbra is folyamatosan figyeljük a WHO, valamint a magyar és az amerikai kormány hatályos
rendelkezéseit, de mostantól J1-es programjaink újra nyitva állnak, várjuk jelentkezéseiteket!

Kik vagyunk?
A Camp America program, illetve az AIFS, az egyik legnagyobb nemzetközi J1-es vízumszponzor szervezetként
működik, 1969 óta. Évente több, mint 8 000 fiatalt közvetít 25 országból világszerte az USA több száz nyári
táborába. Táborainkat rendszeresen látogatja mind a budapesti, mind az amerikai iroda személyzete!

Mit ajánlunk?
Amerikai munkát nyári gyerektáborokban szállással és ellátással gyerekfelügyelőként (counselor) vagy kisegítő személyzetként
(campower) minimum 9 hétig, valamint 30 napos utazási lehetőségét az USA-ban a munkavégzés befejezése után!
Counselor lennél? A táborozókkal együtt élheted át mindazt a kalandot, amit egy amerikai nyári tábor jelent.
A gyerekfelügyelők együtt mozognak a gyerekekkel, elsősorban sportokat és más szabadidős
tevékenységeket oktatnak. Ha szeretsz gyerekekkel foglalkozni és van már tapasztalatod ezen a téren, ezt a
munkát válaszd! A gyerekfelügyelő pozícióhoz nem feltétel az aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony.
Campower munkát végeznél inkább? A kisegítő személyzet a tábor „motorjaként”
működik. Ezen belül többféle pozícióra jelentkezhetsz és egy pozíción belül is sokféle
feladatot végezhetsz majd. A főbb területek a konyha és a mosoda, de szükség van takarító és karbantartó
személyzetre is. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a campower személyzet tagjai fárasztó fizikai munkát
végeznek, ezért magasabb zsebpénzt és több szabadidőt kapnak. Fontos: ehhez a kihíváshoz aktív nappali
tagozatos egyetemi hallgatónak kell lenned a nyarat megelőző tavaszi félévben.

Amit a Camp America csomagban kapsz:
ingyenes szállás, ellátás a táborban;
retúr repülőjegy;
egészségügyi biztosítás a teljes útra;
zsebpénz (első 9 hétre):
- counselorként életkortól és tapasztalattól
függően: $750-1050 között
- campowerként kortól függetlenül: $1300
- az első 9 hét után mindenkinek: $200 / hét






Visszatérők jelentkezési díja: 390€!
Újra mennél? Várunk, bármilyen szervezettel is utaztál korábban.
Többszörös zsebpénzzel és teljes útra szóló biztosítással.
Keress minket „Returnee referral” programunk kapcsán: Ajánlj
nekünk új jelentkezőket, éljék át ők is a tengerentúli nyári élményt!
LÉGY AU PAIR! EGY MÁSIK J1-ES PROGRAM az AIFS-től!

SZÍVESEBBEN DOLGOZNÁL INKÁBB EGY AMERIKAI CSALÁDNÁL?
SZERETNÉL MUNKA MELLETT TANULNI?
TÖLTS AKÁR EGY TELJES ÉVET AMERIKÁBAN
AZ AU PAIR IN AMERICA PROGRAMMAL!
Diákjogviszony nem szükséges!

TELJES ELLÁTÁST, TANULMÁNYI TÁMOGATÁST KAPSZ!
HETI 30-45 ÓRA MUNKA + SOK SZABADIDŐ
HETI ZSEBPÉNZ $145-250 + JUTTATÁSOK!
ÉRDEKEL? ÍRJ NEKÜNK: AUPAIR@MELODIAK.HU

Amit fizetned kell:

(2022-es, új jelentkezőinkre vonatkozó áraink)

Határidő
2021 december
20-ig
2022 február
10-ig
2022 február
10 után

Jelentkezési
díj

Programdíj

Teljes
díj

100€

310€

410€

100€

349€

449€

100€

530€

630€

- Részletfizetési lehetőség! 100€ jelentkezési díjat, a sikeres interjú után
kell fizetned. A fennmaradó programdíjat pedig majd csak a sikeres
vízuminterjú után kérjük, várhatóan 2022 áprilisban.
- Egyéb költségek: 160$ vízumdíj + nyárvégi utazgatás költsége. Más
költséged nálunk nincs!
- Meló-Diák munkáink közül válogatva a programdíjat év közben
könnyen ledolgozhatod. Sőt, a nyár után is várunk belföldi
állásainkkal, erősebb nyelvtudásod velünk azonnal kamatozni fog!
BABYSITTING BUDAPEST
Kiváló tapasztalatszerzési (és pénzkeresési) lehetőség minden
jelentkezőnek!
Szívesen dolgoznál egy budapesti családnál, hogy tapasztalatot szerezz
a gyerekekkel és a kiutazásra is gyűjtenél egy kis extra zsebpénzt? Erre
lehetőséged nyílik az új Babysitting Budapest programunkkal!
Diákjogviszony nem szükséges!
Hozzzád igazodó, rugalmas munkabeosztás + min. nettó 1.500 Ft/óra!
ÉRDEKEL? ÍRJ NEKÜNK: BB@MELODIAK.HU

Több információt szeretnél?
- Előregisztráció: Iratkozz fel ezen a linken! És már küldjük is Neked a további tudnivalókat.
- Hallgass meg egy Zoom előadást (kattints ide ideális időpontért!): fotókkal, videókkal mutatjuk be a táborokat
- Naponta sok-sok amerikai hírt kaphatsz kézhez, ha lájkolod Facebook és Instagram oldalunkat!

-

Ha készen állsz, várjuk jelentkezésed a www.campamerica.hu oldalon!

