Voorwaarden Sydney Au-pair Pakket
- In het bezit van een Australisch Working Holiday Visum
- Tenminste 6 maanden beschikbaar
- Aantoonbare ervaring met betrekking tot het werken met kinderen
- Uitstekende omgang met kinderen
- Redelijk tot goed Engels kunnen spreken en schrijven
- In bezit van rijbewijs
- Bij wederzijdse goedkeuring kun je gemiddeld binnen 4 weken, na aankomst, aan het werk
- Vanwege de vakantieperiode kunnen er geen Au pairs geplaatst worden in de maand
december.
Wat kan je niet verwachten voor €95,- Dat er direct werk is op het moment dat je bent geland.
- Dat wij voor jou in Nederland of in Australië namens jou solliciteren. Jij moet uiteindelijk
het gezin de hand schudden en je voorstellen.
Wanneer vervalt de garantie (geen geld terug)
- Als je de adviezen van onze crew niet opvolgt of niet voldoende serieus neemt waardoor er
een vertrouwensbreuk ontstaat.
- Als je 2 of meerdere keren bent weggestuurd bij een gezin vanwege kwaliteitsgebrek en / of
een verkeerde instelling.
- Als je bij herhaling niet bereikbaar bent op het moment wij werk voor jou zoeken (in de
afgesproken periode).
- Als je je niet houdt aan de gemaakte afspraken met de Sydney crew en/of gezinnen.
- Als je de 1e en het 2e aangeboden gezin hebt afgewezen.
Ik wil het Sydney Au-pair Pakket annuleren.
Indien je het Sydney Au-Pair Pakket tot 48 uur vóór aankomst annuleert, bedragen de
annuleringskosten €50,-.
Indien je het Sydney Au-Pair Pakket binnen 48 uur vóór aankomst annuleert is er geen
mogelijkheid op restitutie
GOLDCARD
Het Sydney Au-pair Pakket tarief van €95,- is geldig indien je in het bezit bent van onze
GoldCard. Voorwaarde is dat je tevens het startpakket (groep of individueel) boekt aangezien
de belangrijke zaken zoals: een bankrekening openen, Medicare, sofinummer etc eerst
geregeld moeten worden, zodat je daarna prfoessioneel aan het werk kan.

.

