
Letos tomu zima opět moc nedala, a svůj zimní kabátek vyzkoušela jen zlehka. Sluníčko 

nás lechtá svými paprsky a nutí nás přerovnat skříně, a zase už vytáhnout trička s krátkým 

rukávem, sukně a kraťasy. Je to tak, léto je za dveřmi a je nejvyšší čas začít spřádat plány, jak 

tento báječný čas strávit co nejlépe. Jasně, ideálně u vody, s kamarády, na cestách. Na léto se 

většina z nás těší celý rok a byla by škoda ho jen tak nechat utéct mezi prsty. Dlouho  

nerozmýšlejte, protože ty nejlepší nabídky mizí doslova přímo pod rukama. Vydejte se 

pracovně do zahraničí! Stojí to za to, protože: 

 nic vám neumožní lépe poznat zemi a mentalitu jejích obyvatel, než být její součástí, 

 přijdete si na poměrně slušné peníze, které můžete využít třeba k cestování a nákupům, 

 práce v zahraničí se skvěle vyjímá v životopise. Je to informace pro zaměstnavatele,  

že se nebojíte výzev, umíte se dobře adaptovat, tedy, že jste silná a schopná osobnost, 

 seznámíte se se spoustou zajímavých lidí z různých koutů světa, 

 naučíte se něco nového, a že toho nebude málo, 

 skvěle zdokonalíte cizí jazyk, a ještě za to dostanete zaplaceno, 

 pokud jste milovníci vody, osvěžujících drinků a vůbec letní zábavy, proč jet k moři jen 

na týden, maximálně dva? Spojte příjemné s užitečným. Trocha práce nikomu 

nezaškodí, a zbytek času můžete trávit na lehátku pod slunečníkem, chytat bronz, a 

možná i potkat novou lásku, pokud jste nezadaní, 

 práce v zahraničí s COOLAGENT je skvělá i pro ty, kteří se bojí někam vyrazit  

na vlastní pěst. Se vším vám pomůžeme, takže na to nebudete sami, 

 naše nabídka je opravdu rozsáhlá. Je tedy na vás, co si zvolíte. Je libo vzrušení a 

společenský život? Vydejte se s námi třeba do Řecka a zažijte vstřícnost místních 

obyvatel, naučte se řecké tance a ochutnejte místní gurmánské speciality. Chcete při 

svém pobytu pomáhat druhým? Pak hurá do Anglie a můžete pomáhat pečovat o 

seniory. Anebo se rozleťte ještě dál, a staňte se dobrovolníkem v některém 

z kanadských parků. No není to cool? 

 pracovní pobyt v zahraničí je skvělou příležitostí pro všechny, koho už nebaví trávit 

každé léto u babičky nebo v paneláku ve městě. I k babičce to stihnete, navíc  

se suvenýrem z vašich cest a spoustou zážitků, které během pobytu získáte, 

 vyjeďte pracovat, dokud to ještě jde. Až budete chodit do práce, zaměstnavatel vás stěží 

uvolní na pár měsíců. Teď se nemusíte nikoho ptát, podívejte se na naše nabídky  

a vydejte se tam, kam vás to láká nejvíc. Vrátíte se bohatší o to, co si během pobytu 

vyděláte, ale ještě plni zážitků a zkušeností, a to je k nezaplacení. 



Pracovní pobyt s COOLAGENT je úžasnou příležitostí zažít něco nového a nebýt  

na to sám, když bude potřeba. Zavolejte, napište, nebo se stavte na některou z našich 

poboček, a společně vybereme místo, které bude sedět přímo vám a vyhovovat vašim 

potřebám a požadavkům. Zajistíme vám kompletní servis a budeme tu pro vás, i když  

vy budete na kilometry daleko. Uděláme maximum pro to, abyste byli spokojeni a získali 

s COOLAGENT zážitky, o které se rádi podělíte s ostatními. Nejen že se zdokonalíte 

v jazyce a získáte nové pracovní zkušenosti, možná že objevíte v sobě netušené možnosti, 

poznáte nové přátele na celý život a odstartujete kariéru, o které jste snili, protože potkáte 

ty správné lidi, kteří vám s jejím rozjezdem pomohou. Je to jen na vás, jak svého pobytu 

využijete. Tak přestaňte snít a podívejte se na naši nabídku. Nevyplatí se nechat vše  

na poslední chvíli.  

 

Vybírejte už teď, dokud jsou ještě volná místa právě tam, kde zrovna vy chcete strávit 

nezapomenutelné léto 2016, a pochlubte se na našem Instagramu pod hastagem 

#coolagentonline   
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