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ГЕРНЕ (HERNE)

www.fuwe.de

Кірххофштрассе 5
(Kirchhofstraße 5)
44623 Герне (Herne)
Тел.: +49 2323 399070
Факс: +49 2323 3990720
Ел. пошта: herne@fuwe.de

МИ ДОПОМАГАЄМО

КЕЛЬН (KÖLN)

КЕРПЕН (KERPEN)

Вайссхаусштрассе 23
(Weißhausstraße 23)
50939 Кельн (Köln)
Тел.: +49 221 9411600
Факс: +49 221 4116040
Ел. пошта: koeln@fuwe.de

Консультаційне бюро
Штіфтплатц 13
(Stiftsplatz 13)
50171 Керпен (Kerpen)
Тел.: +49 2237 9791170
Ел. пошта: kerpen@fuwe.de

КРЕФЕЛЬД (KREFELD)

ДУЙСБУРГ (DUISBURG)

Ноє Ліннер Штрассе 73
(Neue Linner Straße 73)
47799 Крефельд (Krefeld)
Тел.: +49 2151 7639170
Факс: +49 2151 7639172
Ел. пошта: krefeld@fuwe.de

Консультаційне бюро
Штайніше Гассе 4
(Steinsche Gasse 4)
47051 Дуйсбург (Duisburg)
Тел.: +49 203 3469960
Ел. пошта: krefeld@fuwe.de

Ваучер сприяння працевлаштуванню згідно
з § 45 п. 1 реч. 1 ч. 1 Кодексу соціального забезпечення ІІІ

ЗНАЙОМСТВО З РИНКОМ ПРАЦІ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З ПРОФЕСІЄЮ
ТА ВИВЧЕННЯ МОВИ
Групові заняття

KONTAKT
БОХУМ (BOCHUM)
Віттенер Штрассе 72
(Wittener Straße 72)
44789 Бохум (Bochum)
Тел.: +49 234 93695517
Ел. пошта: bochum@fuwe.de

www.fuwe.de

fuwe товариство з підвищення кваліфікації
та перепідготовки у технічно-ремісничій та
комерційній сфері
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Ознайомлення з професією та вивчення мови

МОЖЛИВОСТІ

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

- Вивчення теорії
- Вивчення німецької мови
за професійною орієнтацією
- Підтримка у новій професійній
орієнтації
- Визнання і прийняття нових
професійних цілей, потенціалів
та можливостей

- Німецька мова для професійної
діяльності
- Граматика німецької мови
- Збільшення словникового запасу
- Усні та письмові вправи з
використанням професійної мови
- Вправи на застосування
- Передача пов’язаних з
професією знань
- Аналіз потенціалу
- Управління поданням заяви на роботу

ЦІЛІ
- Розвиток мови за професійною
орієнтацією
- Підтримка у процесі подання
заяви на роботу
- Перехід до трудових
відносин з обов’язковим
соціальним страхуванням

Кількість академічних годин –
не більше 320 а.г.
1 а.г. (академічна година) = 45 хвилин

ЗАПИС НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПРИЙОМ
Під час консультаційної бесіди будуть
роз’яснені рамкові умови участі.

www.fuwe.de

В рамках своєї системи управління
розмаїттям компанія FUWE GmbH
враховує різні життєві ситуації та
інтереси жінок та чоловіків, позитивну
оцінку індивідуальної різноманітності,
створення загальної продуктивної
атмосфери, уникнення соціальної
дискримінації меншин та покращення
рівності можливостей.

МИ ДОПОМАГАЄМО
І ПРОПОНУЄМО БІЖЕНЦЯМ З
УКРАЇНИ ПІДТРИМКУ З СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИМ СУПРОВОДОМ

УСЛОВИЯ ДОСТУПА
Допомога на участь у професійній
підготовці може надаватися агентством
зайнятості / центром з питань
працевлаштування та пільг у формі
ваучера сприяння працевлаштуванню
(AVGS). Тривалість надання допомоги
визначається плануванням цілей
навчання місцевого споживача.

МИ ПІДТРИМУЄМО ВАС У ПОШУКУ РОБОТИ З ПАКЕТОМ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ ТА ВІДКРИВАЄМО ВАМ ДВЕРІ ДО РОБОТОДАВЦІВ
СЕРТИФІКОВАНИЙ та допущений

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Біженці з України, які бажають знайти
нову професію та намагаються
знайти роботу з пакетом соціального
страхування.

УПРАВЛІННЯ
РОЗМАЇТТЯМ

до здійснення діяльності як визнаний
освітній заклад згідно з Постановою
про акредитацію та допуск організацій
зі сприяння працевлаштуванню

fuwe товариство з підвищення кваліфікації
та перепідготовки у технічно-ремісничій та
комерційній сфері

ТРИВАЛІСТЬ – не більше 2 місяців
ПРИЙНЯТТЯ

– за домовленістю

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
З понеділка по п’ятницю
з 08:00 до 15:00

