
CARRIERA
Mieszkańcy berlińskiej dzielnicy Neukölln - 
obywatele UE w poszukiwaniu miejsca 
pracy, nauki i kwalifakacji

www.ayekoo.de / carriera

AYEKOO – arbeit und ausbildung e.V. 
Lahnstraße 52 (5. Etage), 12055 Berlin

S + U Bahnhof Neukölln:  U7 / S41 / S42  
Busstation Lahnstraße: 171 / 370 / 377

Telefon: (030) 81 09 61 80 
Telefax: (030) 81 09 61 82

E-Mail: info @ ayekoo.de 

Kontakt

Projekt »Carriera« wspierany jest przez Federalne Ministerstwo Pracy 
i Spraw Socjalnych oraz Fundusz Socjalny w ramach ESF – federalna 
wytyczna dot. intergacji.

Nasi partnerzy:

arbeit und ausbildung e.V.
Bezirksamt
Neukölln 
von Berlin



Pośrednictwo pracy dla obywateli UE Współpraca z sektorem przedsiębiorstw

W ramach projektu CARRIERA wspieramy migrantów z UE 
mieszkających w berlińskiej dzielnicy Neukölln i towarzyszymy 
im w pewnym starcie zawodowym.

Urząd Dzielnicy Neukölln umożliwia korzystanie z tego progra-
mu, a jego realizacja leży w gestii stowarzyszenia AYEKOO e.V. 
Oferta obejmuje doradztwo w języku angielskim, francuskim, 
hiszpańskim i niemieckim.

Kto może brać w nim udział?

Migranci z UE szukający pracy i posiadający wykształcenie 
zawodowe lub doświadczenie zawodowe

• w wieku między 18 a 35 rokiem życia
• posiadadący miejsce zamieszkania w berlińskiej 

dzielnicy Neukölln
• wykazujący się znajomością języka nimieckiego 

na poziomie B1

Co oferujemy?

Stowarzyszenie AYEKOO e.V. umożliwia indywidualne 
wsparcie poprzez:

• pośrednictwo na rynku pracy i kaształcenia zawodowego 
• regularne poradnictwo w jego planowaniu planowaniu
• uwzględnienie doświadczenia zawodowego oraz świadectw 

i certyfikatów kształcenia zawodowego, oraz doświadczenia 
zebranego w kraju pochodzenia w przyszłej pracy zawodowej

• jak i walorów natury kulturowej i językowej - 
pojmowanych jako dodatkowy potencjał

• pomoc w zestawieniu odpowiednich dokumentów pomoc 
w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych

• bezpośrednie kontakty z przedsiębiorstwami w 
Berlinie oraz kursy języka niemieckiego

Przewodnią myślą naszego stowarzyszenia jest element 
diversity w filozofii zarządzania przedsiębiorstw. Niesie on ze 
sobą korzyści dla przesiębiorstw wynikające z różnorodności 
kulturowej i wielorakości doświadczeń pracowników.

Celem naszej pracy jest pewne pośrednictwo uczestników 
projektu do docelowego miejsca pracy czy nauki.

Przewodnią myślą naszego stowarzyszenia jest element 
diversity w filozofii zarządzania przedsiębiorstw niosący ze 
sobą korzyści dla nich wynikające z różnorodności kulturowej 
i wielorakości doświadczeń wnoszonych przez pracowników.  

Diversity dla berlińskich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa profitują z kooperacji ze stowarzyszeniem 
AYEKOO e.V.: 

• poprzez trafny dobór pracowników dokonywany na 
podstawie informacji na temat diversity w zarządzaniu, 
jakie im udostępniamy. 

• poprzez pośrednictwo odpowiedniego personelu i uczest-
ników kształcenia zawodowego posiadających szczgólne 
zdolności, takie jak język, doświadczenie oraz komponenty 
kulturowe.

By sprostać temu zadaniu ściśle współpracujemy z berliński-
mi przedsiębiorstwami, szukamy nowych kontaktów w tym 
sektorze oraz skrupulatnie je pielęgnujemy. 


