TIẾNG ANH
LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ
CHO

CÁC LOI CÔNG VIC
Hái trái berry
Phát tờ rơi
Bồi bàn
Giúp việc nhà
Làm việc tại nông trại
Đóng gói trái cây
Bán hàng
Dọn dẹp nhà cửa
Lau dọn nhà, văn phòng
Làm việc văn phòng
Làm vườn
Làm tại trang tại bò sữa
Bán hàng và marketing qua
điện thoại
 Phụ bếp
 Bảo vệ
 Điều dưỡng
 Bán hàng
 Rửa chén
 Tiếp thị
 Pha chế cà phê
 Đóng gói hàng gia dụng
 Nhân viên nhà hàng
 Thông dịch
… và còn nhiều hơn nữa!














Tăng cường tiếng anh của bạn tại WIE và tìm kiếm việc làm đầu tiên của bạn tại New Zealand!

Bạn nhận được Working Holiday Visa? Học tiếng anh và những kiến thức thực tế về
làm thế nào để tìm việc làm cũng như những thông tin hữu ích về làm việc tại New
Zealand. Thời gian học uyển chuyển giúp bạn có thời gian tìm việc và dự phỏng vấn.

Chỉ có

Thời gian học:
Giờ học:

$235

/tuần!

Học phí:

10 - 12 tuần
9 giờ sáng - 3 giờ chiều, Thứ Hai đến
Thứ Sáu (18 giờ)
NZ$ 235/tuần * (TIẾT KIỆM $60!)

* valid until 20th December 2013. Other fees apply.

LỢI ÍCH CỦA HỌC TẠI WIE
 Các lớp học chuyên sâu
 Sự hòa trộn tuyệt vời giữa các sinh viên có
quốc tịch khác nhau
 Các hoạt động hàng tuần thú vị
 Quan tâm và hỗ trợ đến từng cá nhân
 Ở homestay và đón tại sân bay
 Nhân viên sẵn sàng hỗ trợ bạn tìm các
công việc thời vụ

 Tòa nhà hiện đại nằm tại trung tâm
thương mại
 Phòng học lớn, có máy điều hòa
 Phòng chung cho học viên và nhà bếp
 Phòng máy tính đa phương tiện
 Bàn bida và bóng bàn
 Truyền hình vệ tinh 46 inch với nhiều
kênh địa phương

VỀ HAMILTON
Trung tâm nông nghiệp của New Zealand
Hamilton nằm tại trung tâm của một trong các vùng nông
nghiệp trù phú của thế giới, là nơi cũng cấp vô số các công việc
thời vụ. Hãy kiếm tiền lương hàng tuần bằng hái các loại trái
berry, trái cây hay làm ở nông trại.
Nổi tiếng về sự đa dạng của các quán cà phê, quán bar và nhà
hàng, Hamilton là nơi cung cấp thường xuyênviệc làm bán thời
gian cho bạn. Hãy lựa chọn công việc của bạn!

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

Khi bạn có ngày nghĩ, tại sao không giải trí bằng các hoạt động
tại địa phương như xem phim, đi bộ dọc bờ sông, đi vườn hay
bảo tàng? Hay bạn có thể tham quan nhiều điểm du lịch hấp
dẫn cách đó không xa lắm… Sự chọn lựa không có giới hạn!

Đăng ký học tại WIE hôm nay và có những trãi nghiệm
tiếng anh mà bạn sẽ nhớ cả cuộc đời!

