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CARRIERA

Στους πολίτες της ΕΕ και διαμένοντες
στο Βερολίνο δίνονται δυνατότητες
στην εργασία, στην εκπαίδευση και
στην ειδίκευση

τηλέφωνο: +49 (0)30 81 09 61 80
φαξ: +49 (0)30 81 09 61 82
σμάλτο: info@ayekoo.de
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Γραφείο ευρέσεως εργασίας για
τους πολίτες της ΕΕ.

Συνεργασία με εταιρίες

Με το πρόγραμμα «Carriera» στηρίζουμε και συνοδεύουμε

Ο σκοπός της εργασίας μας είναι ο εντοπισμός θέσεων

μετανάστες της ΕΕ από την περιοχή Βερολίνο κατά

εργασίας και έπειτα να κατευθύνουμε τους συμμετέχοντες

την επιτυχή είσοδός τους στον χώρο της εργασίας.

του προγράμματος στην κατάλληλη εργασία και κατάρτιση.

Το πρόγραμμα «Carriera» προάγεται/προωθείται μέσα
από το πλαίσιο του ESF- Υπουργείου για εργασία και
κοινωνικά ζητήματα και τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία.
Προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγγλική,
ισπανική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Εκπροσωπούμε την προσέγγιση του Diversity Μanagement που σημαίνει, ότι η πολιτισμική πολυμορφία και οι
διαφορετικές εμπειρίες των συνεργατών μας αποτελούν
πρόσθετους παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει? Σε ποιους
απευθύνεται?
Σε μετανάστες, που αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση ή
εργασία:
• ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών.
• πολίτες της ΕΕ με τόπο διαμονής το Βερολίνο.
• με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1).

Τι προσφέρουμε
• Η ΑΥΕΚΟΟ e.V. δίνει εξατομικευμένη προσωπική
υποστήριξη με την διαμεσολάβηση στην εύρεση εργασίας
και εκπαίδευση.
• Τακτική παροχή συμβουλών για προσωπικό σχεδιασμό
σταδιοδρομίας.
• Θα ληφθούν υπ όψιν τα προϋπάρχοντα επαγγελματικά
προσόντα και η επαγγελματική εμπειρία από τις χώρες
προέλευσής τους.
• Ενσωμάτωση του πολιτισμικού υπόβαθρου και της
γλώσσας ως πόρους δεξιοτήτων.
• Υποστήριξη κατά την σύνταξη των εγγράφων της αίτησης
και την προετοιμασία για την συνέντευξη στον εργοδότη.
• Αμεσες επαφές με εταιρίες στο Βερολίνο.
• Μαθήματα Γερμανικών.
Θέλετε να μας συμβουλευτείτε δωρεάν; Θα χαρούμε να σας
δεχτούμε για ραντεβού και να ασχοληθούμε με τα ζητήματά σας.

Diversity (Διαφορετικότητα) για εταιρίες του
Βερολίνου.
Στην συνεργασία με την ΑΥΕΚΟΟ e.V. επωφελούνται οι
εταιρίες:
• από την πληροφόρησή μας σε θέματα του Diversity
Μanagement κατά την επιλογή του προσωπικού
• από την μεσίτευση /εύρεση του κατάλληλου προσωπικού
και των εκπαιδευομένων με ειδικές δεξιότητες , όπως
η γλώσσα, η επαγγελματική εμπειρία ή το πολιτιστικό
υπόβαθρο
Για να πετύχουμε αυτόν το στόχο, συνεργαζόμαστε στενά
με εταιρίες που εδρεύουν στο Βερολίνο, αναζητάμε διαρκώς
νέες επιχειρηματικές επαφές και τις διατηρούμε μόνιμα.

