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Sjíždějte na kánoi divoké peřeje, zabořte se po pás do nejlehčího 
prašanu, užijte si báječný rok v kanadských velkoměstech.  

 
Udělejte si kamarády z celého světa a ještě si vydělejte na další 

cestování. Jak? 
 
 
 

Pojeďte na Working Holiday do Kanady. 
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PROGRAM KANADA 
 

 

Země javorového listu rozprostírající se na severu kontinentu Severní Ameriky je obrovskou 
oblastí plnou přírodních krás, divokých hor a lesů, kde nepotkáte krom medvědů a jiných pro 

Kanadu typických živočichů ani živáčka. Je zemí obrovských vzdáleností, multikulturních 
velkoměst, kde potkáte celý svět, a kde by podle nejnovějších výzkumů kvality života chtěl žít 

každý! Kanada je zemí nejen javorového listu, ale i javorového sirupu a samozřejmě hokeje!! 

Staňte se na chvíli součástí tohoto velkého světa, kde se mísí vlivy Spojených států a Evropy a 
nabízejí tak jedinečné podmínky k životu! 

Do Kanady je možno vycestovat v rámci programu Zažijte Kanadu až na dobu jednoho roku, kdy můžete 

pracovat v jakékoliv části země. Podmínkou pro získání víz je věk v rozmezí 18-35 let (včetně), trestní 
bezúhonnost a minimálně základní komunikativní angličtina. 

 

 

SLOŽTE SI SVOU KANADU! 
 

Účastníci pracovního programu v Kanadě si mohou vybrat z více možností, jak si svůj pobyt nakombinovat. 

Základ Programu Kanada – 1. krok 

Pomůžeme Vám vyřídit všechno, co je pro odlet do Kanady nezbytné. 

  

 Profesní poradenství 

Pomůžeme Vám s konzultací a úpravou Vašeho životopisu v anglickém jazyce, 

aby odpovídal požadavkům kanadských zaměstnavatelů a abyste s ním měli 
větší šanci uspět u pracovního pohovoru.  

 Připravíme Vás jak uspět u pracovního pohovoru 

 

 Předodletové přípravy 

 

Pomůžeme vám s výběrem a rezervací nejvýhodnější letenky do Kanady a se 
zařízením cestovního zdravotního a úrazového pojištění. 
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 Průvodce přežití v Kanadě 

 

 Předodletová orientace v ČR 

V rámci předodletové orientace Vás vybavíme užitečnými radami a tipy na cestu a život v Kanadě. Dozvíte 
se, co vše musíte učinit před odjezdem z ČR. Poradíme, kde si zřídit bankovní účet, kde pořídit SIM kartu, jak 

a kde si zažádat o SIN (Social Insurance Number) – daňové číslo, bez něhož není možné pracovat. Rovněž 
se dozvíte jak a kde hledat zaměstnání a vhodné ubytování. Poradíme Vám, kde nakupovat, kam se jet 

podívat a co navštívit. 

 Asistence po celou dobu konání programu 

 

V případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete kdykoliv obrátit. Všichni jsme na skypu, telefonu a 
emailech. Rovněž můžete přímo kontaktovat naši partnerskou agenturu v Kanadě, která má sídlo v centru 

Vancouveru.  

Asistence při vyřizování víz. Při využití základu programu Vám zdarma poskytneme všechny informace nutné 
k úspěšné žádosti o Working Holiday vízum spolu s návody, jak přesně při vyplňování dokumentů 

postupovat. Jedná se o asistenci, kontrolu a kompletaci veškerých potřebných dokumentů k žádosti o víza. 
Dostanete ty nejaktuálnější informace. 

 

S tímto základem již můžete do Kanady vycestovat, jak se říká, na vlastní pěst, nebo můžete 

zvolit jednu nebo více z následujících možností a základ programu navýšit o další služby. Rádi 
Vám zajistíme jazykový kurz nebo pracovní umístění ve městech či horských 

hotelech/resortech/lyžařských střediscích. V prosinci se také můžete setkat s kanadskými 

zaměstnavateli na každoročně pořádané akci Job Fair.  

 

Jazykový kurz 

 

Pokud si nejste svou angličtinou 100% jistí a potřebujete chvilku na rozmluvení, nebo pokud chcete svou 
angličtinu posunout o pár úrovní výš, naučit se nové konverzační obraty, gramatické jevy a nová kvanta 

slovíček, zajistíme Vám vhodný jazykový kurz v kvalitních jazykových školách. 

 

Jazykovou školu můžeme doporučit i jako variantu „hladšího přistání“. Díky 
zajištěnému ubytování budete mít hned po příletu střechu nad hlavou a čas, 

abyste se mohli v klidu rozkoukat a třeba i začít s hledáním bydlení a práce, 

ještě než Vám škola skončí. K tomu navíc ve škole získáte nejen cenné 
vědomosti, ale i nové přátele a jejich tipy na život v Kanadě a na to, kde 

ubytování a práci hledat. 
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Pracovní program partnerské agentury Internex 

 
V případě, že preferujete trochu jistoty před dobrodružným „honem za prací“, můžete využít jednu ze dvou 

nabídek naší partnerské agentury INTERNeX.  

 

 City Placement 

 
Program určený všem, co preferují život ve městě. Umístění je možné ve 

městě Vancouver.  Zástupce INTERNeX se s Vámi spojí přes skype, aby se na 

základě úrovně Vaší angličtiny a zkušeností rozhodl o přijetí do programu. Po 
příletu do Vancouveru je Vám domluven pohovor se zaměstnavatelem a 

následně začnete pracovat. 
 

Pracovní pozice: umístění je nejčastěji v oblasti pohostinství. Jedná se tedy o 

pozice číšník/servírka, obsluha kaváren a restaurací, rychlých občerstvení, 
snack barů, obchodů se suvenýry, pomocné síly v kuchyni. 

 

 

 Resort Program 

Program pro ty, co dají přednost prostředí hor, horských městeček a 
lyžařských středisek před ruchem velkoměsta. 

 

1. varianta: osobní účast na JOB FAIR V PRAZE (pracovní veletrh), kde 
máte možnost se přímo setkat se zaměstnavateli z horských resortů a získat 

pracovní nabídku ještě před odjezdem do Kanady.  

Termín konání Job Fair je 12. -13. prosince 2015.  
Do Prahy přijedou zaměstnavatelé z resortů Jasper, Banff a Panorama. Po 

naplnění kapacity budou přihlášky na Job Fair uzavřeny.   
 

 

2. varianta: zástupce kanadské agentury INTERNeX se s Vámi spojí přes 
skype, aby se na základě úrovně Vaší angličtiny a zkušeností rozhodl o přijetí 

do programu. Poté Vám domluví pohovor se zaměstnavatelem také přes 

skype, který absolvujete ještě z České republiky. Po úspěšném absolvování 
odjíždíte do Kanady s jistotou práce (podepsaná smlouva = job agreement). 

Práce v rezortech probíhá sezónně – zima (listopad až duben), léto (květen až 
říjen). 

Pracovní pozice: umístění je nejčastěji v hotelech, hotelových restauracích a 

kavárnách. Můžete získat práci na pozicích pokojské, pomocníka v kuchyni, 

servírky/číšníka, údržbáře či práci na recepci.  
 

Lyžařské středisko: pracujete na pozicích vlekař, úklid, práce v půjčovně, 
servírka/číšník, práce na parkovišti, instruktor (pokud vlastníte odpovídající 

licenci) a další… 
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Pracovní program agentury Czech-us 
 

 Resort Program 

Jelikož se pracovnímu programu v Kanadě a vízům Working Holiday Canada 
věnujeme již několik let, povedlo se nám navázat přímou spolupráci s několika 

zaměstnavateli v horských městech v Rocky Mountains. Jedná se o resorty v 

městech Banff, Jasper a Revelstoke.  

Pracovní pozice: práci můžete získat v hotelech a k nim přidruženým 
restauracím, nejčastěji obsazovanými pozicemi jako jsou servírka/číšník, 

pomocník v kuchyni, pokojská a další. 

 

 

 

Ukázka minimální hodinové mzdy v Kanadě 

 

Mzda se liší podle provincií:  

 

Britská Kolumbie (Vancouver) – 10,45 CAD/hod 

Ontario (Toronto) – 11,25 CAD/hod 

Alberta – 11,20CAD/hod 

Yukon  – 10,86 CAD/hod 
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Náklady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

V případě zájmu Vám zašleme kalkulaci dle volby konkrétní varianty programu. 

 

 

Účastnický poplatek Czech-us při 
podpisu smlouvy: 

 
Do 31.10.2015 

Do 30.11.2015 

Do 31.12.2015 
Po 01.01.2016 

 
 

 

 

 
 

5500 Kč 
6500 Kč 

7500 Kč 

8000 Kč 
 

 
 

 

Poplatek kanadské vládě při 

žádosti o WH víza 

Výše ekvivalentu 

250 CAD 

Letenka do Kanady 12 – 25 000Kč 

Cestovní pojištění na 1 den 1,64€ 

  

2 týdenní kurz v jazykové škole Cca 11 000Kč 

5 týdenní kurz na jazykové škole 

+ 2 týdny ubytování homestay 
cca 35000Kč 

City Placement - INTERNeX 750CAD 

Resort Program - INTERNeX 750CAD 

Resort Program – osobní účast na 

job fairu v Praze 
750CAD 

Resort Program – Czech-us 750CAD 

  

Ubytování 1 týden cca 100CAD 

Potraviny 1 týden Do 80 CAD 
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Jak postupovat v případě zájmu 

 
1) Registrujte se do Programu Kanada na www.czech-us.cz, pokud jste tak již neučinili 

2) Do 48 hodin Vás budeme kontaktovat ohledně osobního setkání, případně skype hovoru, kde bychom Vám 

poskytli podrobnější informace 

Pokud si nejste jisti svou angličtinou, probereme s Vámi, jaké jsou Vaše šance na získání práce v Kanadě a 

jaké jsou možnosti pro případné zlepšení Vašich znalostí 

3) Odsouhlaste emailem podmínky v Průvodci programem 

4) Podepisujete smlouvu o účasti v programu Kanada či smlouvu o účasti na job fairu 

5) Úprava životopisu a výběr programu 

6) Vystavení faktury na účastnický poplatek či faktury na zálohu na job fair 

7) V případě zájmu o resort program – osobní účast na job fair v Praze a získání pracovní nabídky, nebo skype 

pohovor se zaměstnavatelem 

8) Žádost o víza a zapsání se do kvóty programu Zažijte Kanadu 

9) Odeslání přihlášek do pracovního programu INTERNeX či zapsání na jazykový kurz, nebo podepsání přihlášky 

do programu Czech-us 

10) Získání víz (oprava všech potřebných dokumentů k žádosti), následná koupě letenek, pojištění, úhrada 

jazykového kurzu či pracovních programů agentury INTERNeX nebo Czech-us 

11) Předodletová orientace 

12) Odjezd do Kanady a plno nezapomenutelných zážitků :o) 

 

 

 

 

Kontakt 
Martina Pospíšilová 
Email: m.pospisilova@czech-us.cz 

GSM: +420 773 960 287 
Skype: martina_czechus_brno 

www.czech-us.cz 

 
 

http://www.czech-us.cz/

