
Kedves Leendő Au pair,

  

Először is szeretném megköszönni az érdeklődésedet és engedd meg, 
hogy pár szóban bemutassam az irodánkat. 

  

Mi egy Közép-angliai központtal rendelkező ügynökség vagyunk, ezért 
a mi irodánk nem kér közvetítői díjat, tehát Neked nem kell fizetned 
semmit, egyedül az Angliába való kiutazásodat. 

  

Ügynökségünk évek óta jól működő, megbízható és hozzáértő au pair 
és nanny ügynökség. Az irodát Anne-Marie Waghorne vezeti, aki főleg 
a nannykel foglalkozik, az au pairekkel pedig Palkó Edina aki 
közvetlen kapcsolatban áll a családokkal, és ha bármilyen kérdésed, 
problémád van magyarul is fordulhatsz hozza kint Angliában. 

  

A fogadó családot a Te kéréseid és elképzeléseid alapján választjuk ki 
számodra, de természetesen a legfontosabb, hogy mindkét fél 
elképzelései egyezzenek. Családjainkat mi magunk ellenőrizzük, akik 
nagyon megbízhatóak és rendelkeznek referenciákkal. 

  

Az au pair program előnye, hogy megismerheted az országot, 
megtanulhatod a nyelvet és mindezt egy helyi családdal az oldaladon. 
Az au pair-ek járhatnak nyelviskolába, és a család segít is nekik 
megtalálni a legközelebbi és legmegfelelőbb iskolát. 

  

Most pedig néhány szóban arról, hogy ki is az ideális au pair:

• 18. életévedet betöltötted  
• szereted a gyerekeket  
• rendelkezel tapasztalattal a gyermekfelügyelet terén  
• legalább alapfokon beszélsz angolul (ez azért is fontos, mert ha 

nem beszélsz angolul, nagyon nehezen megy a beilleszkedés)  
• nagyon nagy segítség, ha rendelkezel a házi munka és a főzés 

terén is tapasztalatokkal  
• ha van jogosítványod az szintén előny (au pair-jeinknek 

általában külön autó áll a rendelkezésükre, amit a 
szabadidejükben használhatnak, igaz a benzint olyankor Neked 
kell fizetni)  



Az au pair feladatai a következők lehetnek: 

• gyermekfelügyelet  
• programok, séta és játék a gyerekekkel  
• elvinni és hazahozni őket az iskolából, óvodából  
• elkészíteni az ebédjüket, vacsorájukat  
• ha a jelentkezési lapon, a megfelelő helyen bejelölöd, hogy 

rendelkezel csecsemők terén is tapasztalatokkal, akkor a fogadó 
család megkérhet, hogy segíts az anyukának a baba mellett: 
pelenkát cserélni, figyelni rá, sétálni vele, megetetni (egyedül 
sosem hagyják az au pair-t a babával!)  

A családok kérhetik, hogy segíts a házi munkában nekik, ezek a 
következők lehetnek: 

• leszedni az asztalt evés után  
• elmosni az edényeket (a legtöbb háztartásban van 

mosogatógép)  
• mosni (mosógéppel)  
• vasalni  
• port törölni  
• porszívózni  
• bevetni az ágyat  
• rendben tartani a gyerekek szobáját  

Emellett az au pair heti kétszer babysittel is a családnak. Ez azt jelenti, 
hogy a szülők elmennek este valahova és akkor Neked a házban kell 
maradnod a gyerekekkel, amíg ők alszanak. 
  
Az au pair mindezeket heti 25 órában teljesíti és ezért teljes ellátást, 
külön szobát valamint heti min. 60 fontot kap a fogadó családtól. 
 
Vannak családjaink, akik heti 35 órát igényelnek, ez a státusz az "au 
pair plus", ami természetesen több zsebpénzzel is jár. A heti 35 óráért 
£85-ot kapsz. 
  
Jelentkezhetsz au pairnek 1-3 hónapra is, de főleg 6-12 hónapokra 
keresnek au paireket a családok. 
Családjaink elsősorban lányokat szokta kérni, de el szoktunk helyezni 
fiukat is! 
A következő megyék közvetítünk au pair-eket: Derbyshire, 
Nottinghamshire, Leicestershire, Lincolnshire, Rutland és South 
Yorkshire. 
 
(Londonba sajnos nem áll módunkban közvetíteni.) 
Még néhány szó arról, hogy mi szükséges a jelentkezéshez:

• legalább egy fénykép Rólad (minél többet küldesz, annál 
könnyebb a családnak választani)  



• referencia levél egy családtól, ahol már vigyáztál gyerekekre 
és/vagy egy úgynevezett karakter referencia (ezeket angolul 
kérjük) 

• egy "Dear Family" levél (ebben írj le magadról mindent: ki 
vagy, családod, hobby, egy szóval mindent, amiből a család 
megismerheti a jellemedet és megtudhatja, ki is vagy)  

• jelentkezési lap, amit a honlapon megtalálsz, azt töltsd ki és 
küldd el nekünk emailen  

Ha mindezek után úgy gondolod, érdeklődsz és belevágnál, kérlek, lépj 
kapcsolatba velünk valamely elérhetőségünkön, hogy meg tudjuk 
beszélni a teendőket. 
  
Elérhetőségeink: 
  
Angliában: 
  
Palkó Edina 
 
Telefonszám: 00 44 7871 585899 
E mail: edina@nottsnannies.co.uk  
  
Magyarországon: 
  
Lovistyek Éva  
 
Telefonszám: +36-30/696-7957 
E mail: aupairanglia@yahoo.co.uk
  
Üdvözlettel: 
  
Palkó Edina  
  

Lovistyek Éva 
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