Summer job in Austria
(Romanian language below)
We are looking for 8-10 students or other people (female or male) who want to work in
Austria in July. It will be a job on a family farm and the work will include maize fields.
You do not need any special education for this job and it is not complicated (you will
be shown how to do it).

Facts:
Date: Beginning 2nd of July --> for 3-4 weeks
Accommodation: You will get an accommodation for free (food has to be paid by
yourself)
Salary: 5 Euros / hour
Social system: You will be registered in the Austrian social system (includes health
insurance, accident insurance and pension insurance)
Location: The farm is located in the east of Austria. 25 minutes from the boarder
“Nickelsdorf (Mosonmagyaróvár)” to Hungary. 25 minutes from Bratislava (Slovakia).
25 minutes from Vienna.
Language: At least low level speaking skills of German or English are required. If you
are in a group, who wants to work at our farm, at least one person of you has to have
one of these speaking skills.

Contact details:
Name: Stefanie Mayer
Phone: +43 664 4078310
Mail: st.mayer@gmx.at

Job de vară în Austria
Căutăm 8-10 studenți sau alte persoane (femei sau bărbați) care vor să lucreze timp
de o lună (Iulie) în Austria la o fermă de familie, pe o plantație de porumb. Experiența
nu este necesară, totul se va explica la fața locului.

Data de început: 2 Iulie
Durată: 3-4 săptămâni
Cazare: gratuit doar cazare (fără mâncare)
Salariu: 5 euro/oră
Asigurare: înregistrare în sistemul social Austriac (asigurare de sănătate, asigurare
de accidente, vechime în muncă)
Locație: ferma este situată în zona estică, la 25 de minute de granița Nickelsdorf
(Mosonmagyarovar) din Ungaria, 25 de minute de Bratislava și la 25 de minute de
Viena.
Cerință de limbă engleză sau germană cel puțin la nivel începător.
Dacă un grup de persoane este interesat să vină să lucreze, măcar o persoană din
grup să aibă cunoștințe de engleză sau germană.

Stefanie Mayer: +43 664 4078310; st.mayer@gmx.at

