
Krok za krokem programem  

Job Fair – Work and Travel USA 

 

1. Registrujte se do programu Work and Travel USA - Práci Hledám. Nezapomeňte  
uvést, odkud jste se o nás dozvěděli.

 

2. Po registraci obratem obdržíte email s přesnými instrukcemi a heslem ke svému klientskému účtu 
na našich stránkách. Registrace je do okamžiku podepsání smlouvy zcela nezávazná.

 

3. Do 48 hodin od registrace se s vámi telefonicky spojíme a budete vloženi do databáze 
vízového partnera CCI. Obdržíte email se vstupními údaji na internetové stránky CCI, kde 
online vyplníte CCI My Application. Návod “Jak správně vyplnit CCI My Application” 
naleznete ke stažení na vašem Czech-us účtu. Kompletně vyplněnou CCI aplikaci nám 
co nejdříve online odešlete ke kontrole.

 

 4. Podepisujete programové smlouvy. Smlouvy naleznete na svém Czech-us účtu. Po 
obdržení originálních smluv vám vízový partner zpřístupní nabídku zaměstnavatelů a 
můžete se účastnit Job Fair. My Vám vystavíme fakturu na účastnický a programový 
poplatek.

 

5. Vybíráte si zaměstnavatele z aktuální nabídky. Přednostně se účastníte osobního 
setkání s americkými zaměstnavateli v Praze (Job Fair). První Job Fair se koná 
22.2.2014, druhý 29.3.2014 – oba v Praze. Úspěšnost umístění na JF je 95%. Pokud si 
vás přesto na Job Fair zaměstnavatel nevybere, hledáte pracovní pozici v kompletní 
databázi CCI. Ta je k dispozici až do 15.5.2014.  

 

6. Máte zaměstnavatele – GRATULUJEME! Čekáme na vaše podklady pro vízum (formulář DS-2019) 
Upozornění: Dokud nebude uhrazen programový poplatek CCI, nebude vám vízovým partnerem tento  
formulář vystaven.

 

7. Po obdržení formuláře DS-2019 společně s Vámi sjednotíme všechny podklady pro získání J1 víz a 
pomůžeme Vám s vyplněním aplikačního formuláře pro návštěvu Americké 
ambasády v Praze.

 

8. Rezervace letenky a návštěva ambasády.

 

9. Před-odletová orientace, která je povinná pro všechny prvoúčastníky 
programu Work & Travel USA a také pro druhoúčastníky od jiné agentury.

 

10. Obdržení J1 víz a odlet do USA!  

https://portal.mscrmhosting.cz/Czechus/Account/Registration.aspx?lang=cz
http://www.czech-us.cz/letenky-2/

