
Влітку українські студенти можуть заробити від 10 гривень на годину до 800 доларів на місяць

  

Влітку студенти України зможуть не лише відпочити, але і поповнити свої фінансові
запаси, повідомляють аналітики порталу Slando.

  

      

За словами експертів, для бажаючих заробити вакансій небагато, але знайти відповідні
цілком реально. Так, більшість працедавців звуть студентів підробити кур'єром,
промоутером або інтерв'юєром. Оплата за подібну роботу невисока, близько 10-20
гривень на годину. Рідко вакансії пропонують більше 30 грн на годину, але у них робочий
час лімітований 3-4 годинами на день і значними вимогами до претендентів. 

Аналогічні суми працедавці готові запропонувати за розклеювання оголошень і роздачу
листівок. Трохи більше молоді люди можуть отримати в мобільних точках продажів,
наприклад, на продажі в місцях відпочинку солодкої вати, попкорна або морозива. На
подібних місцях роботи середня ставка доходить до 100 грн на день, плюс невеликий
відсоток від реалізації. 

Крім того, як відзначають аналітики, для тих, хто хоче виїхати за місто на літо, є робота
на морі. Так, у курортних містах на Чорному і Азовському морях можна отримувати від
100 грн на різних роботах, головна вимога на яких – "сонцестійкість" pharmaciepourhomm
e.fr . 

Додамо, що від 300 євро готові платити аніматорам в Єгипті та Туреччині, проте, вимоги
до претендентів серйозніші. Наприклад, щоб заробляти $500-600 в Туреччині, аніматорові
з України необхідно мати досвід роботи з дітьми або педагогічну освіту, закордонний
паспорт, танцювальну або спортивну підготовку, довідку про відсутність шкірних хвороб,
а також вільно спілкуватися англійською. 

Від $600 до $800 пропонують за зборі ягід, фруктів та овочів у Європі. Найчастіше
пропозиції надходять від польських фермерів. Проте, схожі вакансії, але з меншою
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оплатою (2-3 тис. грн), є і в Україні. Наприклад, на зарплату в 3 тис. гривень потрібні
складальники полуниці в Криму, за умови проживання та харчування за рахунок
працедавця.

  

Джерело: www.osvita.org.ua
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