Organizacijos, padedančios susirasti praktikos vietą
Organizacijos pavadinimas

Šalys, kuriose padeda
susirasti praktikos vietą

Kontaktai

Pastabos

AIESEC

Visame pasaulyje

www.aiesec.lt

Paslaugos mokamos.

eFinancialCareers

Visame pasaulyje

http://news.efinancialcareers.com/uken/en/students/internships

Paslaugos nemokamos.

EntryPark

Visame pasaulyje

www.entrypark.com

Paslaugos nemokamos.

Global Placement

Visame pasaulyje

www.globalplacement.com

Paslaugos nemokamos.

GOINGLOBAL

Visame pasaulyje

www.goinglobal.com

Paslaugos nemokamos.

www.interrex.lt ,
info@interrex.lt

Paslaugos mokamos tik jeigu jie suranda
praktikos vietą. Padeda studentams susirasti
tarptautinės praktikos galimybės užsienio
įmonėse, organizacijose, moksliniuose
centruose ir kitur.

INTERREX LT

Visame pasaulyje

Training Experience

Visame pasaulyje

www.trainingexperience.org

Paslaugos nemokamos. Training Experience
padeda rasti praktikos vietą visame pasaulyje.
Padeda ir su dokumentais, pvz., gauti iš
priimančiosios organizacijos patvirtinimo laišką.

iAgora

Europos šalys

www.iagora.com

Paslaugos nemokamos.
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Leo-Net

Europe-Internship

Europos šalys

Europos šalys, Tailandas,
Kinija, Singapūras

https://leonet.joeplus.org/en/

Paslaugos nemokamos

www.europe-internship.com

Tarpininkavimo paslaugos surandant praktikos
vietą Italijoje, Ispanijoje, Tailande, Kinijoje ir
Singapūre mokamos. Ieškotis praktikos vietos
svetainėje patalpintuose skelbimuose galima
nemokamai.

Algoos

Airija, Graikija, Ispanija,
Jungtinė Karalystė, Kipras,
Prancūzija

www.algoos.com

Padeda rasti priimančią organizaciją praktikai
arba vasaros darbui, ypač turizmo ir viešbučių
srityje. Paslaugos yra nemokamos, jeigu
išvykstama 5 mėn., nes iš pradžių sumokamas
250 eurų depozitas, kuris grąžinamas praktikos
metu kiekvieną mėnesį po 50 eurų.

Partnership Europe

Airija, Jungtinė Karalystė

www.partnershipeurope.com

Paslaugos mokamos.

Atlas Nova Ltd.

Bulgarija

office@atlasnova.eu
http://atlasnova.eu

Paslaugos mokamos.

Job Trust

Graikija

www.jobtrust.gr

Paslaugos nemokamos.

Superior Center of Hospitality and
Tourism in Valencia

Ispanija

erasmus@cshm.es
www.aetcv.es,
www.cshm.es

Padeda susirasti praktiką Valensijoje (Ispanija).
Paslaugos mokamos (kaina priklauso nuo
pasirinktų paslaugų kiekio).
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Animafest Experience

Ispanija, Italija

info@animafestexperience.com
www.animafestexperience.com

Praktikos vietos suradimo paslauga nemokama.
Kiti privalumai:
- siūlo nemokamą apgyvendinimą ir 3
maitinimus per dieną,
- 200-300 eurų per mėnesį kišenpinigių.

ies consulting

Ispanija, Prancūzija,
Vokietija, Graikija,
Jungtinė Karalystė

interns@ies-consulting.es
www.ies-consulting.es

Paslaugos mokamos, tačiau siūlo tik tas
organizacijas, kurios praktikantams moka už
praktiką. Paslaugos mokestį moka tik praktikai
atrinkti studentai (jeigu organizacija studentui
nepasiūlo tinkamos vietos, paslaugos mokestis
neimamas).

Euroform

Italija

www.euroformrfs.it/en/

Paslaugos nemokamos.

Italija

www.wintour.nl

Paslaugos nemokamos. Padeda susirasti
praktikos vietą ir/arba darbą vasaros metu
Italijos kurortuose (Venecijoje, Sardinijoje,
Toskanoje, kt.), įgyvendina tarptautinius
mokymus.

British International School

Jungtinė Karalystė

hr.manager@thebis.net
recruitment@thebis.com
www.thebis.com

Paslaugos mokamos.

InterGrad

Jungtinė Karalystė

www.intergrad.co.uk

Siūlo mokamas praktikos vietas absolventams.
Paslaugos nemokamos.

International Student
Placement Office

Jungtinė Karalystė

ispo@dncc.co.uk
www.ispo.co.uk

Paslaugos nemokamos.

Wintour NL Entertainment and
Hospitality
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Padeda susirasti praktiką verslo administravimo,
finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių, IT ir
švietimo srityse. Paslaugos mokamos tik
sėkmingai atranką praėjusiems studentams.

Internplacements Ltd

Londonas

info@intern-placements.com
www.intern-placements.com

Placement UK

Jungtinė Karalystė

www.placement-uk.com

Paslaugos nemokamos.

The IBD Partnership

Jungtinė Karalystė

info@ibdpartnership.co.uk
www.ibdpartnership.co.uk

Paslaugos mokamos.

Crossroads

Malta

recruit@crossroads.com.mt
www.crossroads.com.mt

Padeda susirasti praktiką žmogiškųjų išteklių,
administravimo, marketingo, mokesčių
sektoriuose. Paslaugos nemokamos.

Paragon Europe

Malta

info@paragoneurope.eu
diane.muscat@paragoneurope.eu

Paslaugos nemokamos, tačiau privaloma
gyventi „Paragon Europe“ nuomojamame
būste.

STAGE Malta

Malta

www.stagemalta.org

Paslaugos nemokamos.

info@tomas-intl.com

Siūlo įvairių studijų sričių studentams atlikti
praktiką. Praktikos sritys: turizmas, pardavimai
ir rinkodara, nekilnojamas turtas, organizavimo
ir valdymo srityse.

Tomas International

Malta
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Institute for New Age Education

Slovėnija

http://www.zni.si/

Paslaugos mokamos. Organizacija siūlo pagalbą
surandant praktikos organizaciją, tvarkant
dokumentus, organizuoja kalbos kursus ir
kultūrinę programą.

Atnaujinta 2016-11-02

