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Finanzierung durch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter

� و المهاجرين استشارات مهنية مجانية ل�جئ��

Die Talent Entdecker

mit
AVGS



COACHING ANGEBOTE

�  سوف يكون مدفوع ا�جر من قبل وكالة التوظيف وبدون اى تكلفة
 ان هذا التوجيه المه��

�      يتطلب ان تكون ملم بمستوى اللغة ا��لمانية
رشاد المه�� � . ا��  للمشارك��

� الذين يبحثون عن عمل ويحق لهم � وا��كاديمي�� � والمهني��  ا�ستشارات مناسبة للعامل��
� ألمانيا أو يحق لهم ا�لتحاق بمعاهد التدريب لتهيأتهم للعمل

العمل ��

نت ن£¢      لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا ع¤ ا��
و�ª ع¤                                       او ارسال بريد الك£¢

اذهب ا¯               او                          �� منطقتك

 قم بتقديم هذا المنشور وتقديم طلب للتفعيل و الحصول ع¤
� هو                و  كوبون                                 الرقم الخاص بنا �� برل��
� الذين  �� بوتسدام                 الوحدة         تحليل امكانية العمل للعامل��

لديهم خلفية مهاجر

سله بدورنا � مركز التوظيف ، ستتلقى مستند يؤكد عملية التوظيف ، والذي س£� ��
مرة أخرى إ¯  مركز التوظيف 

يقوم مركز التوظيغ بالرد بالموافقة ع¤ منح عملية التوظيفز

قم بتحديد موعد معنا

هل تبحث عن عمل أو وظيفة
� ؟  تناسبك �� برل��

� و المهاجرين ��  نحن نساعد الÁجئ��
 اختيار المهنة المناسبة و ندعمهم �� ايجاد

� عمل او تدريب �� برل��

 نحن نعمل معكم سويا �� انشاء
ملفك المه��

 ما هى خلفيتك المهنية؟

ما هى المهارات و الكفاءات الفنية لديكم؟

ما هى اهتماماتك؟

ما هى المؤهÁت المتوفرة؟

ما هى مؤهÁتك اللغوية؟ 

 نحن سويا يمكننا تطوير الفرص الوظيفية
 لك، ايجاد عروض الوظائف المناسبة لك

 و مساعدتك �� كتابة و تحض£� المستندات
المطلوبة
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Vermittlungsgutschein
17/138/039

17/50/962

www.jobcoaching-berlin.de
info@jobcoaching-jetzt.de

� 5 خطوات
سجل ا��ن للحصول ع� الوظيفة ��

نحن نتطلع لرؤيتك
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