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Kitöltési útmutató 

Jelentkezési 
nyomtatványokhoz 

 
 

 
Character reference 

Childcare reference I-II 

Medical Certificate 

Photo Album 

Sample Dear Family Letter 

 

 
 
 

 

 

Kedves Leendő Au Pair! 
Mellékelten megtalálod a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, valamint 
egy részletes útmutatót a kitöltésükhöz. 
Sok sikert!  
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Application form /Jelentkezési lap 

 
NE NYOMTASD KI! A letöltött dokumentumot Excelbe n-ben töltsd ki, és e-mailben küldd 

vissza! A következőkre figyelj 
 telefonszám-formátum: +36-tal vagy 0036-tal kezdődjön!  

 a probléma esetén értesítendő személy valamelyik szülőd,vagy közeli 

hozzátartozód legyen. Ha bármi gond van, mi fogjuk felhívni, így nem kell tudnia 

németül/angolul. 

 Skype címed legyen! Legtöbbször Skypon jelentkeznek a családok. 

 A válaszok nagy részét lenyíló menüből választhatod ki, ezeket a cella végén lévő 

nyilak jelzik. 

 Csak a fehér mezőket tölts ki! 

 Adatbiztonsági okokból ez egy védett dokumentum, ezért a lap tetején lévő 

Photo mezőbe, az ügynökség illeszti be az általad csatolt igazolvány képet. 

 

A jelentkezési lap tartalmazza a legrészletesebb információkat rólad, ezért fontos, hogy minden 

kérdésre őszintén válaszolj. Ez az egyik legfontosabb dokumentum, részben ez alapján 

válogatnak a családok. Minél rugalmasabb vagy az elvárásaidban, annál könnyebb lesz 

megfelelő családot találni. Fontos tudni, hogy minél hosszabb időt vállalsz, annál vonzóbb leszel 

a kiválasztásnál. Hiszen gondold csak meg, a családnak sem jó, ha félévente új embert kell 

keresnie, megszoknia.  

 

A dokumentumokat többféleképpen is eljuttathatod hozzánk 
E-mailben az info@aupairfect.hu vagy aupairfect@gmail.com email címekre  

Személyesen előzetes egyeztetés után  
 

A World formátumú dokumentumokat, és azokat, amelyeket fénymásolatban 

kérünk (útlevél, erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány stb…) egy PDF vagy JPG 

fájlként szkenneld be, hogy ezeket egységes dokumentumként tudjuk kezelni. A 

küldés előtt mindenképpen egyeztess velünk! 

A részletes kitöltési útmutatót jelentkezése után juttatjuk el hozzád! 

 

Köszönettel 

Varga Mateidesz Katalin 

 Aupairfect 

mailto:info@aupairfect.hu
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How to create an impressive Dear Family Letter 

Dear Host Family 

My name is …………………………………..and I am…………………. years old. I live 

in …………………………………and am studying………………………. I have long 

brown hair and green eyes. 

I would like to be an au pair to improve my English to help me find a good job when I 

finish my studies. I would also like to travel to the UK to learn about its culture and 

people. 

I have had some babysitting experience of looking after 

……………………….called……………………... I see him 

once a week and his parents have provided me with a good 

reference. He is a lovely little……………………. I have to 

read him a story and put him to bed when his parents go out. I 

shall miss him when I come to the UK as an au pair but I am 

sure that I will also love your children as well. 

When I am not studying I like to go swimming and play 

tennis. I also like singing and listening to music. 

I will be happy to help your family with some housework and 

ironing and I would like to go to school to study English. 

When I finish my studies in journalism I hope that I will be able to find work with a 

newspaper or magazine publishers. 

I will be able to come to England in January and stay for ten months until October. 

My parents both work my father is a……………………… and my mother is 

a……………………... My sister(brother)  is and……………… is still at school. 

I passed my driving test in July and would be happy to drive in the UK after some 

practice. 

If you would like to know any more information about me please feel free to make 

contact with me. 

Yours Sincerely 

…………………………………………….. 

Sample 2 
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Csak attól fogadj el 

tanácsot, aki már járt ott 

ahová te készülsz! 

 

 

www.aupairfect.hu 

www.aupairfect.com. 
 

info@aupairfect.hu 

info@aupairfect.com 

 

0036 20 323 6961 
 

 

 

Várjuk jelentkezésedet szeretettel! 
 


