
Ta chansen - åk som trainee!

          Se världen med nya ögon
- upplev den som trainee

Ta chansen - åk som trainee!

          JUFs Utbytesprogram



Hur länge har programmet funnits?
Under namnet JUF Trainee Program förmedlar JUF traineeplatser. Vi 
samarbetar med en rad olika organisationer runt om i världen bla USA, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Vi har förmedlat praktikplatser 
sedan 1986.

Vem kan åka? 
Våra utbytesprogram vänder sig till dig som är mellan 19 och 29 år med 
erfarenhet av att arbeta inom jord – och skogsbruk, naturvård, djurvård 
eller trädgård och vill lära dig mer. Det är bra om du har gått på Natur-
bruks-gymnasium, men detta är inte ett måste.

När man bestämt sig för att åka.
Se till att vara ute i god tid, ibland kan det ta upp emot 4 månader att få 
en plats beroende på i vilket land och om du har några speciella önske-
mål om gård. Vissa länder som ex Kanada tar bara emot praktikanter på 
bestämda ankomstdagar.

Vad kostar det?
Anmälningsavgift till JUF 3000 kr (täcker de kostnader det medför oss 
med din ansökan) sedan tillkommer visum, arbetstillstånd, försäkring 
(säljs antingen av oss eller genom värdlandets organisation), programav-
gift till värdlandets organisation samt flygbiljetter.

          

          

Tips: Passa på att se landet och turista när du ändå åkt iväg!

Efter 1 års medlemskap i JUF får man 
1000 kr rabatt på anmälningsavgiften.



Får jag lön under praktiken? 
Som trainee får du ersättning för ditt arbete som täcker kost, logi samt 
fickpengar. Övertid kan tas ut i ledighet eller som extra betalt, diskutera 
med din värd och se till att ni är överens från start. Din timlön varierar 
beroende på till vilket land du vill åka. Du har rätt till obetald semester 
under din traineeperiod, hur många dagar beror på praktikens längd.

Hur gör man?
Ta en första kontakt med oss på JUF, genom telefon eller mail. Där kan 
vi berätta mer om hur processen går till och guida dig vidare i ansök-
ningen. Du ska sedan börja med att maila in ett CV samt personligt brev 
på engelska till oss. Du ska även skriva vilket land och vilken sorts gård 
du är intresserad av att åka till. Fundera över när du vill åka samt hur 
länge du vill vara borta. Vi kommer även hålla en intervju på engelska 
för att kontrollera dina språkkunskaper. Varje värdland och organisation 
har sedan sitt eget ansökningsformulär.

När vi gått igenom din ansökan och godkänt den kontaktar vi valda lan-
dets organisation så startar de processen med att hitta lämplig gård. När 
organisationen hittat en gård som skulle passa förmedlar vi den till dig, 
och tar ut en anmälningsavgift. Denna får du i regel inte tillbaka ifall du 
skulle ångra dig.

          

          

JUF är medlem i Grow Abroad World Alliance



”Jag jobbar på en gård med 150 dikor, 500 ha spannmål 
och 250 ha vall. Människorna här är väldigt vänliga 
och trevliga. Jag bor hos en familj och tar del av deras 
högtider och tillställningar. Det är väldigt spännande 
och roligt tycker jag. Det var enkelt att anpassa språket. 
De flesta tycker jag pratar bra engelska fast själv anser jag 
mig som medelgod engelsktalande svensk. Vädret här 
skiljer sig en del från det svenska. Det är väldigt varie-
rande arbete, precis som i det svenska lantbruket. IRE 
(International Rural Exchange) är den organisationen 
jag har kontakt med här. De ordnar olika tillställningar i 
Kanada så man kan träffa och lära känna andra trainees 
från hela världen. I sommar när jag har semester ska jag 
åka och utforska Kanada. Jag ser verkligen fram emot 
resterande tiden här i Kanada.”  
                            

Spara broschyren!Spara broschyren!

          

          Kontakta JUF 
Växel: 0150-503 90 
Magdalena: 076-837 11 94 
Mail: juf@juf.se

Foto: JUF kansli
@juf.se

”Hittills har det här varit ett av de bästa beslut jag tagit i 
mitt liv. Alla dagar är inte lika roliga och alla arbetsupp-
gifter är inte lika roliga. Men att få ta del av något nytt 
och få spendera tid hos den här familjen är så otroligt 
givande. Jag har växt sen jag kom hit, både som männ-
iska och som djurskötare. Jag rekommenderar verkligen 
andra till att göra den här resan, vare sig det är till USA 
eller något annat land. Jag har varit här i lite mer än en 
månad och jag ser verkligen fram emot resten av min tid 
här.”    

  Tilda Sigfridsson, trainee på Jerseygård i USA

Axel Andersson, trainee i Kanada


