21.04.2018

FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf

– Die Kümmerer von HWK & IHK
Unterstützungsmöglichkeiten & Ansprechpersonen
 Frau Kemper, Handwerkskammer Mannheim Rhein-NeckarOdenwald
Herr Floß, Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Vortrag:
Referent/in :

خدمات :Handwerkskammer
 خدمات مشاوره رایگان برای پناهندگان و شرکت ها هماهنگی میان شرکت ها ،پناهندگان و ادارات سازماندهی برنامه های کسب صالحیت ارائه خدمات کمکی کمک های سازمانی گوناگون روابط عمومی و شبکه سازیگزینه های کسب صالحیت:

افراد بدون
تجربه شغلی
• تحلیل توانایی های بالقوه /تعیین
توانایی ها
• کسب صالحیت

افراد دارای
تجربه شغلی
• +EQ/ EQ
• آموزش
• PerjuF, BoF

افراد دارای
گواهی شغلی
• تایید مدارک خارجی
• کسب صالحیت تناسب

پیش نیازها:
 زبان:  +EQ/EQاز  A2ممکن است آموزش حداقل  ،B1بهتر B2 استخدام: انگیزه و عالقه به شغل وقت شناسی و قابل اعتماد بودن -پشتکار و تداوم

آموزش دوگانه:
 سیستم آموزش در سراسر دنیا منحصربه فرد است دستمزد (حقوق آموزش) بین  2تا  3,5سال برای هر شغل طول می کشد -با امتحان کارآموزی (عملی و تئوری) به پایان می رسد
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شغل های احتمالی در حوزه مهارت های دستی (مجموعا :)130
موضوع اصلی «مواد غذایی»
 نانوا قناد قصاب فروشنده متخصص مواد غذایی با مهارت دستیموضوع اصلی «ساختمان و توسعه»
 شیشه بُر کاشی کار ،نصاب تخته سنگ ،موزائیک کار نقاش بنا فلز کار نجار مبلمان نجار ساختمان…موضوع اصلی «متخصص مکانیک و الکترونیک»
 مکانیک ماشین آالت (لوله کشی ،گرمایش ،تهویه هوا) کارشناس مکانیک و الکترونیک دستگاه تهویه هوای سرد کارشناس الکترونیک برای فن آوری انرژی و ساختمان کارشناس مکانیک و الکترونیک وسایل نقلیه موتوریموضوع اصلی «سالمت»
 عینک ساز تکنسین تجهیزات شنوایی تکنسین فن آوری ارتوپدی -تکنسین دندان

Geflüchtete unter 25 Jahre
Frau Lioba Kemper
Projekt „Integration durch Ausbildung ,
“Perspektive für junge Flüchtlinge

Geflüchtete über 25 Jahre
Frau Simone Rolko
“Projekt „Anpassungsqualifizierung
Projekt „Arbeitsmarktintegration von
“Geflüchteten über 25 Jahre
Tel :. 0621- 18002-160
E-Mail: rolko@hwk-mannheim.de

Tel :. 0621- 18002-170
E-Mail: kemper@hwk-mannheim.de
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خدمات :Industrie und Handelskammer
 خدمات مشاوره رایگان برای پناهندگان ،شرکت ها و کمک کنندگان داوطلب هماهنگی میان شرکت ها ،پناهندگان و ادارات ارائه خدمات کمکی کمک های سازمانی گوناگون روابط عمومی و شبکه سازی -اطالعات در کالس های  VABO/VABو در دوره های یکپارچگی از طریق آموزش دوگانه

گزینه های کسب صالحیت:
-

تایید مدارک خارجی
همراهی تا امتحان خارجی
سازماندهی دوره های کارآموزی
سازماندهی +EQ/EQ
آموزش

پیش نیازها:
 زبان:  +EQ/EQاز  A2ممکن است -آموزش حداقل  ،B1بهتر B2

 استخدام: انگیزه وعالقه به شغل وقت شناسی و قابل اعتماد بودن پشتکار و تداوم انعطاف پذیری درباره شغل های دلخواه -پذیرش استانداردهای فرهنگی در زندگی حرفه ای در آلمان

 -تجارب عملی شغلی (کار ،دوره های کارآموزی) مزیت به شمار می روند

آموزش دوگانه:
 سیستم آموزش در سراسر دنیا منحصر به فرد است دستمزد (حقوق آموزش) بین  2تا  3,5سال برای هر شغل طول می کشد -با امتحان پایانی (عملی و تئوری) به پایان می رسد
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شغل های دارای آموزش در اتاق صنعت و تجارت (مجموعا :)200
موضوع اصلی «تهیه غذا /هتلداری»
 آشپز مدیر هتل مدیر رستوران کارشناس تهیه غذای سازمانیموضوع اصلی «تجارت»
 فروشنده فروشنده جزء فروشنده اتومبیل طراح بازاریابی بصریموضوع اصلی «شغل های فروشندگی خاص»
 فروشنده در سیستم مدیریت اداری فروشنده در سیستم سالمت فروشنده بازرگانی عمده و خارجی دستیار مدیر مراسمموضوع اصلی «ساختمان ،برنامه ریزی ساختمان ،سنگ ها ،خاک ها»
 کارگر ماهر مهندسی ساختمان راه ساز مکانیک فرایند اپراتور تجهیزات ساختمانی نقشه کش ساختمانموضوع اصلی «فلز  +برق»
 مکانیک صنعتی اپراتور ماشین آالت  +تجهیزات مکانیک ساختمان تکنسین ماشین کاری کارشناس مکاترونیک کارشناس الکترونیک برای مهندسی صنعتی کارشناس الکترونیک برای تجهیزات و سیستم هاشغل های موجود خاص
-

تمیز کننده ساختمان
کارشناس انفورماتیک برای یکپارچگی سیستم
کارگر راه آهن در خدمات عملیاتی
نیروی ماهر برای لجستیک انبار
و بسیاری شغل های دیگر……..
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