
Tipos de Trabalho 
� Colheita de amoras 

� Distribuição de panfletos 

� Garçom/garçonete 

� Au Pair 

� Trabalho em fazendas 

� Empacotamento de frutas 

� Vendedor 

� Limpeza 

� Office boy/girl 

� Jardinagem 

� Fazenda de leite 

� Telemarketing 

� Auxiliar de cozinha 

� Segurança 

� Cuidado de idosos  

� Comércio 

� Promoção de produtos  

� Cafeteiro/barman 

� Restaurante  

� Tradutor 

… e muito mais! 

P: +647-8382450  F: +647 838 2453 
E: info@wie.ac.nz  W: www.wie.ac.nz   

INGLÊS 
PARA 

FÉRIAS E TRABALHO 
Aprimore seu inglês no WIE e consiga seu primeiro trabalho na Nova Zelãndia! 

Conseguiu o visto de Férias e Trabalho? Estude inglês e adquira conhecimento prático 
de como arranjar trabalho e a respeito do estilo de vida na Nova Zelãndia. Horários 
flexíveis te dão tempo para procurar trabalho e comparecer à entrevista de emprego. 

� Edifício moderno no centro da cidade 
� Salas de aula espaçosas com ar cond 
� Sala de recreação e cozinha para e 

studantes 
� Sala de computadores 
� Mesas de biliar e pingue-pongue 
� TV de 46” com canais internacionais 

� Classes intensivas de inglês  
� Mistura de nacionalidades 
� Divertidas atividades semanais  
� Atenção e suporte personalizados 
� Homestay e translado do aeroporto 
� Funcionários prestativos disponíveis 

para te auxiliar a encontrar trabalho 

BENEFÍCIOS DE ESTUDAR NO WIE 

 Duração:   10 -12 semanas 
 Horário:   9:00 -15:00, Seg à Qui (18 horas) 
 Mensalidades:  NZ$ 235 por semana* (ECONOMIZE $60) 

* válido até 20 de dezembro de 2013. Exclui outras taxas. 

 
Apenas 

$235  
por seman

a! 

Hamilton está no centro de uma das mais ricas áreas ag-
ropecuárias da Nova Zelãndia e oferece inúmeras opor-
tunidades de trabalhos temporários. Ganhe dinheiro col-
hendo frutas ou tente trabalho em fazendas. 

 Também conhecida pela sua variedade em cafés, bares e 
restaurants, Hamilton tem muitas oportunidades para 
trabalho parcial e temporário. Escolha o seu! 

E então, nos dias de folga, porque não se ocupar com as inúmeras atividades locais 
como cinemas, caminhadas, jardins e museos? Ou você poderia visitar uma das mui-
tas atrações turísticas que ficam a curta distãncia de Hamilton... as possibilidades são 
intermináveis!  

SOBRE HAMILTON  
O Coração Agricultural da Nova Zelãndia 

Se matricule no WIE hoje mesmo e tenha uma  
experiência em inglês pra vida toda!  


