Витрати та фінансування
Семінар «Інтеграція на ринок праці крок за
кроком» може фінансуватися через центр
зайнятості з ваучером на активацію та
посередництво (AVGS).
Будь ласка, поговоріть зі своїм відповідальним
агентом з працевлаштування, щоб побачити,
чи можливе це фінансування для вас.

Місце навчання
BBI – Berufsbildungsinstitut Lohwasser e.K.
Industriestr. 53 - 97437 Haßfurt
Тел. 09521 610 30 50

Цільова група
Наш семінар « Інтеграція на ринок праці
крок за кроком » спрямований на біженців
з України, які потребують індивідуальної
підтримки у своїй мовній та професійній
інтеграції на німецький ринок праці.
Підтримка повинна бути завершена
протягом короткого періоду часу.

Інформація / Реєстрація
Вам потрібна інформація про семінар або ви
хотіли б зареєструватися?
Особисто, по телефону або електронною
поштою.

для біженців з України
Інтеграція на ринок праці
Крок за кроком
Семінар-коучингстажування

Ми з нетерпінням чекаємо вашого запиту!
Ваша контактні особа:
Email: info@bbi-hassfurt.de

BBI Berufsbildungsinstitut - Haßfurt

Час курсу
Семінар проводиться неповний робочий день,
з чотирма навчальними днями на тиждень
(понеділок, вівторок, четвер та п'ятниця).
П'ятий день, середа, є вільним для кожного
учасника. Щоденний час уроку триває з 8.15
до 12.30 години.

місто Гасcфурт
11.07.2022 – 02.12.2022

Семінар неповного дня
www.bbi-hassfurt.de

www.bbi-hassfurt.de

08:15 bis 12:30
Nr. 747 / 006 / 2022

26.06.2022

Зміст і процедура:

Coaching:

На початку семінару учасники спочатку
вивчають основи німецької мови. Вас навчать
досвідчені викладачі з vhs-Hassberge та BBI.
В співробітництві з vhs ми пропонуємо
можливість скласти іспит з видачею міжнародновизнаного сертіфіката про знання німецької мови
на рівнях А2 та В1, в залежності від рівня
підготовки.

Для того, щоб мати можливість вирішувати
особисті проблеми, викликані війною і
переселенням, під час курсу є доступний тренер,
який може консультувати учасників під час
індивідуальних бесід і надавати адресну
спеціальну допомогу і подальші консультації.

Від теорії до практики...

Стажування супроводжується BBI, відбувається
регулярний обмін з усіма учасниками.

Враховуються всі біографічні дані, можливості
і побажання учасників, їх наявність і їх
мобільність.

Зміст:

Які реальні можливості ринку праці у Нижній
Франконії? Які мовні курси можна відвідувати
після цього першого кроку? Які можливості для
визнання попередньої освіти та професійної
кваліфікації та як вони можуть бути
ініційовані?

За запитом учасники можуть отримати основні
ІТ-навички за допомогою програм Microsoft
Office (Word-Excel-Powerpoint-Outlook).

Після тримісячного курсу ми організуємо для
кожного учасника волонтерське або оплачуване
стажування. Метою цього етапу є отримання
практичного
та
професійного
досвіду,
вдосконалення навичок німецької мови та контакт
з потенційним роботодавцем.
В ідеалі стажування переростає в професійну
діяльність.

На другому етапі з усіма учасниками будуть
розроблені перспективи початку кар'єри в
Німеччині.

Які галузі доступні учасникам, особливо в сфері
послуг, яка кваліфікація для цього необхідна?

Стажування (02.11.22-29.11.22):

Урок німецької мови

В ході курсу разом з викладачами BBI і vhs, а також
з тренером складається план професійної
інтеграції для кожного учасника, який ми
намагаємося крок за кроком реалізувати з
учасниками.

Заняття проводяться в чотири з п'яти буднів.
Один робочий день на тиждень є вільним для
учасників.

Під індивідуальним керівництвом тренера
покращуються
навики
вести
співбесіду,
підготовка CV та всіх необхідних документів для
процессу вибору професії та працевлаштування.

Під час уроку буде присутній перекладач, який
допоможе з мовними проблемами на початку
курсу.

Під час курсу Ви підготуєте як письмове, так і усне
CV, кожен учасник напише резюме та супровідні
листи.

26.06.2022

155 UE

Життя в Німеччині

44 UE

Ринок труда

44 UE

Комп’ютерне навчання

23 UE

Тренування процесу пошуку роботи

22 UE

Години загалом:

288 UE

Стажування:

100 Std.

Літні канікули:

16.08.2022 bis 26.08.2022

