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КАРИЕРА

Възможности за европейски
граждани от Нойкьолн за работа,
обучение и квалификация
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Посредничество за работа за
европейски граждани

Съвместна работа с фирми

С проекта КАРИЕРА подпомагаме и придружаваме

Целта на нашата работа е да посредничим за намирането

европейски граждани от Берлин- Нойкьолн в процеса на
успешното им започване на работа.

на правилното работно място или обучение за участниците
в проекта. При това защитаваме тезата за Diversity Ma-

Програмата е осъществена от община Нойкьолн и се

nagement, че културното многообразие и различният опит

консултантски услуги на английски, френски, испански и

фирма.

изпълняване от AYEKOO e.V. Ние предлагаме нашите

на служителите са допълнителен фактор за успех за една

немски език.

Кой може да участва?
Европейски мигранти, търсещи обучение или работа:
• На възраст между 18 и 35 години
• С адрес на живеене в Берлин-Нойкьолн
• Със знания по немски език (ниво В1)

Какво предлагаме?
AYEKOO e.V. предотставя възможност за индивидуално
подпомагане чрез:
• Посредничество за работа и обучение
• Редовни консултации относно индивидуално плануване
на професионалното развитие

• Вземане под внимание на съществуващи дипломи и

Многообразие за берлинските
фирми

• Включване на културния произход и езикови познания

При съвместната работа с AYEKOO e.V. фирмите печелят:

професионален опит от родната страна
като ресурси

• Помощ при подготовката на документи за

кандидатстване както и при подотовка за интервю

• Директни контакти с берлински фирми
• Придружаващи курсове по немски език
Искате да се консултирате безплатно? Ние ще се

радваме ако се обърнете към нас с Вашите индивидуални
въпроси и за да си запишете час за консултация.

• От нашата информация по темата Diversity Management при подбора на персонал

• От посредничеството при подбора на подходящ

персонал и обучаващи се със специални способности

като напр. езикови познания, професионален опит или
културен произход

За тази дейност работим заедно с берлинкси фирми,

търсим контакти с нови и поддържаме тези дългосрочно.

