
                                 Žádost Au Pair
     

Jméno a příjmení: ...............................................................................................................……….

Státní příslušnost: ..................................................... Stav: …….................................................

Kontaktní adresa: ..................................................................................................................….……

Tel./ Mobil: .................................................. E-mail: ........................................................................

Trvalé bydliště: .................................................................................................................................

Věk: …........................ Datum narození: ….......................................Skype ..................................

Nejbližší možné datum odjezdu do zahraničí: ….................................   

Preferovaná délka pobytu: …………….. měsíců
Vybraná země pobytu:*  USA  Velká Británie  Německo
         Rakousko  Francie  Belgie  Holandsko
        Řecko  Itálie  Irsko  Španělsko
KVALIFIKACE / VZDĚLÁNÍ:
Nejvyšší dosažené vzdělání (např. maturita ap.) ..............................................................................

Současné zaměstnání: (+ název zaměstnavatele nebo školy): ..................................................…...

Zkušenosti s domácími pracemi:*  žádné  dobré  výborné

Zkušenosti s péčí o děti (uveďte detaily, prosím, např. péče o mladší sourozence, děti sousedů, přátel, 
praxe s dětmi na letním táboře atd.): .....................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................………….........................................

DALŠÍ ÚDAJE
Řidičský průkaz:*  ANO  NE  NE, ale vyřídím si před odjezdem

Úroveň znalosti příslušného cizího jazyka (uveďte jen jazyk, kterým se mluví v zemi pobytu):* 
 angličtina  němčina  francouzština  holandština
 začátečník  pokročilý začátečník  středně pokročilý  velmi pokročilý

Délka studia daného jazyka: .....................................

Mám rád/ráda domácí zvířata:* ............................................................  ANO  NE
Mám alergii na: ...............................................................................................................................
Moje alergie může ohrozit mou práci jako Au Pair:* ..............................  ANO  NE
Můj všeobecný zdravotní stav je: ....................................................................................................

Kouření:*    nikdy  nikdy NE v domě     zřídka (1-2 týdně)    často (denně)
Jiné informace (např. vegetarián, diabetik atd.): ...............................………....................................

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A UPOZORNĚNÍ
V minulosti jsem byl(a) soudně trestaný(á):*  ANO  NE       Pokud ANO, uvádím detaily: 
......................................................................................................................................…………..
Odesláním tohoto formuláře se nezavazuji k úhradě žádných poplatků. Prohlašuji, že jsem svobodný(á) (NE v manželském svazku) 
a bezdětný(á). NENÍ mi znám žádný důvod, který by mi mohl bránit být  Au Pair. Všechny mnou uvedené informace jsou pravdivé a 
přebírám veškerou odpovědnost za následky plynoucí z uvedení nepravdivých a neúplných informácí a za to, jak si i jinak počínám.

Podpis: .......................................................................... Datum: ....................................
*vyznačte hodící se odpověď zaškrtnutím příslušného políčka

COOLAGENT, EuroPair,s.r.o., Národní 32, 110 00  Praha 1, tel. 296 246 111, praha@coolagent.cz 
COOLAGENT, EuroPair, s.r.o, Divadelní 4, 602 00  Brno, tel. 542 215 116, brno@coolagent.cz 
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