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DIRECT PLACEMENT neboli 
Greenheart JOB BOARD 

 

O PROGRAMU  

Program Direct Placement (neboli Greenheart Job Board – dále jen Job 
Board) je jedním z Work and Travel (WaT) programů a podobně jako 
ostatní kulturně výměnné programy, umožňuje studentům legálně pracovat a 
cestovat v rámci letní pauzy po USA. Pracovat lze až 17 týdnů a navíc ještě 30 dní 
cestovat napříč Amerikou. Servírka, číšník, barman, pokojská nebo recepční – to jsou 
jen některé z pozic, které se nabízí pro ty, kteří si zvolí tento program. 

Výhody programu ocení především účastníci, kteří chtějí 
komunikovat přímo se zaměstnavateli a oslovit ty, kteří se jim právě 
líbí. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajistit ubytování! Nabídka 
pracovních pozic se orientuje na celé území. 

Podmínky účasti: 

 prezenční forma studia na VŠ / VOŠ 

 mírně až středně pokročilá znalost anglického jazyka 

 chuť zažít něco nového 

Jak probíhá umísťování? 

Job Board je další variantou, jak si splnit sny o létě v USA. Nabízí možnost vybrat si zaměstnavatele sám z nabídky našeho 
vízového partnera Greenheart. Po zpracování přihlášky si na portálu (Job Boardu) pracovních pozic hledáte práci sami, 
komunikujete přímo s Vámi vybranými zaměstnavateli. Pracovní nabídky nabízí hlavně hotely, restaurace, turistická 
centra, fast food řetězce, letní prázdninové rezorty, zábavní parky, národní parky a jiné.  
 

OTÁZKY K PROGRAMU 

CO JE JOB BOARD? 

Pod pojmem Job Board si představte jakousi burzu práce. Proto, abyste se na tuto burzu práce dostali, je nutné si 
zpracovat Greenheart Online application (přihlášku). Tato přihláška, konkrétně jedna její záložka s Vaším životopisem, 
je prezentována zaměstnavatelům, kteří si přes Job Board hledají budoucí zaměstnance. Výhodou pro Vás je natočené 
video, kterým potenciální zaměstnavatele oslovíte (viz. Co je to introducing video najdete na Vašem Czech-us účtě). 

JAK DLOUHO TO TRVÁ, NEŽ JE MI ZPŘÍSTUPNĚN JOB BOARD? 

Záleží na Vás, jak rychle vyplníte přihlášku. Jakmile je přihláška kompletní, včetně našeho interview, získáte od 
Greenheart přístup na Job Board. Tento proces může trvat jen pár dní. 

CO NA JOB BOARDU UVIDÍM? 

Greenheart má ročně na Job Boardu několik set zaměstnavatelů a několik tisíc pozic. Zaměstnavatele na Job Boardu 
prezentují základní fakta o zaměstnání u nich (typ práce, počet hodin týdně, ubytování, dojíždění do práce apod.). Tyto 
zaměstnavatele sami vidíte a jmenují se ”viditelní” zaměstnavatelé. Vy je máte možnost on-line kontaktovat. Druhou 
skupinou zaměstnavatelů jsou ”neviditelní” zaměstnavatelé, což jsou firmy, které si nepřejí zveřejňovat své nabídky 
práce všem zájemcům, ale vybírají si z životopisů, které jsou na Job Boardu k dispozici. V realitě je zhruba polovina 
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zaměstnavatelů viditelných a zhruba polovina neviditelných. Řada neviditelných zaměstnavatelů se často zviditelní, 
pokud potřebují zrychlit nábor pracovníků. Čím dříve je Vaše přihláška kompletní, tím dříve můžete Vy komunikovat s 
viditelnými zaměstnavateli a neviditelní mohou naopak kontaktovat Vás.  

JAK SE MÁM CO NEJLÉPE ZAMĚSTNAVATELŮM NABÍDNOUT? 

Velmi dobrá otázka! V této variantě programu Vám doporučujeme natočit introducing video. Zvýšíte tím šanci na 
umístění. Spousta zaměstnavatelů Vás bude kontaktovat, protože se jim zalíbí například Vaše angličtina. Navíc se tak dá 
prezentovat třeba i dvojice kamarádů nebo pár. Zaměstnavatel tak přesně ví, že jste tím, kdo je vyfocený v přihlášce a 
že se umíte prezentovat, což posílí jeho vůli Vás zaměstnat! 

CO KDYŽ MI ZAMĚSTNAVATEL NABÍDL MÍSTO? 

V takovém případě se ve Vaší přihlášce objeví návrh pracovní smlouvy (Job Offer) od dané firmy. Tuto smlouvu, která je 
již podepsaná od zaměstnavatele, podepíšete také a pak si ji oskenovanou vložíte na stranu přihlášky, kam jste vložili i 
předešlé oskenované dokumenty. Pracovní pozici jste formálně akceptovali a daný zaměstnavatel s Vámi počítá. Tímto 
krokem je uzavřen Váš přístup na Job Board.  

Co musím udělat: 
1. registrace na stránkách www.czech-us.cz  

Prvním krokem k účasti v programu je nezávazná registrace na našich 
internetových stránkách, na základě které Vás telefonicky 
kontaktujeme. Poté Vám zasíláme Průvodce programem, kde 
naleznete veškeré potřebné informace o programu a jeho průběhu. 

2. podepsání smluv, potvrzení o studiu 

Před zahájením samotného umísťování budeme od Vás potřebovat 
originál (ne naskenovanou kopii) podepsané Účastnické smlouvy. 
Smlouvu Vám zasíláme po potvrzení Průvodce programem. Nedílnou součástí důležitých dokumentů je originál Vašeho 
potvrzení o studiu, které posléze posíláme do USA. 

3. Vložení a vyplnění Greenheart aplikace 

Po registraci do programu budete vloženi do Greenheart a společně s přihlašovacími údaji obdržíte manuál k vyplnění 
aplikace. Telefonicky/osobně s Vámi uděláme krátký pohovor v angličtině a poté Vám Greenheart zpřístupní databázi 
zaměstnavatelů. Návod, jak se orientovat na Job Boardu Vám zašleme po absolvování Interview. 

 

POČET POZIC JE OMEZEN !!! 

NENECHTE NIC NÁHODĚ A ZAČNETE S HLEDÁNÍM ZAMĚSTNAVATELE JEŠTE DNES! 

 

Těšíme se na Vás, CZECH-US Work and Travel Team 
 
 
 
Koordinátorka programu WaT Direct Placement – Greenheart Job Board:  

Andrea Hrušková, a.hruskova@czech-us.cz, tel.: 773 960 963 

http://www.czech-us.cz/
mailto:a.hruskova@czech-us.cz

