Задаваш ли си често въпроса: „Защо си заслужава да работя във Великобритания?
По-голяма финансова независимост ли ще ми даде Обединеното кралство?“ Ако все още се
колебаеш, то ще те изненадаме приятно, като ти споделим, че минималното заплащане във
Великобритания е много по-щедро на базата на международните стандарти. Тоест със
сигурност без почти никаква инвестиция ще успееш да заминеш и поработиш в красивите
кътчета на територията на Великобритания и за финал ще се върнеш в Българя със събрани
пари, незабравими спомени и сертификат от Британския съвет, както и с препоръка от
работодателя.
Ще си кажеш звучи прекрасно, но какво мога да очаквам като заплащане във
Великобритания? Фирмите са задължени да плащат минимум £7,20 на час на всички заети
лица, които са над 25 години. Заплащането на територията на Кралството както знаем, се
определя спрямо годините на работещия, а ето и какви са промените, навлезли от м.
октомври 2016 г.
 За лица между 18 и 20 годишна възраст минималната почасова ставка се променя от
£5.30/ час на £5.55/час
 За лица между 21 и 24 годишна възраст заплащането от £6.70/час се променя на
£6.95/час
 Работещите, навършили 25 години и нагоре ще вземат како до сега . £7.20/час

Разбира се, имай предвид, че това не е твърдо заплащане за всички, а е минимума, който
работодателят трябва да изплати на своите работници. Така на практика може да разчиташ
на много по-високо заплащане спрямо часовете, които си изработил. Също така голяма част
от работодателите по програма Hospitality Training Programme /HTP/ осигуряват евтина или
безплатна квартира, често и безплатна храна. Да обобщим, след като ти е осигурено спането
можеш да спестиш една завидна сума.
Ако все още се колебаеш, заповядай в наш офис, за да ти дадем по-пълна информация.
Сигурни сме, че ще събереш багажа и ще се впуснеш към пътешествието наречено HTP –
добри спомени, добри пари ;)

