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CARRIERA
Facilitarea accesului la munca,
educatie si calificare profesionala
pentru cetatenii europeni care
locuiesc in Berlin

www.ayekoo.de/carriera

Cautare de locuri de munca pentru
cetateni europeni

Cooperarea cu companii

Prin proiectul Carriera sprijinim si insotim migrantii UE cu

Scopul activității noastre este de a intermedia clienții noștri

domiciliul in Berlin in procesul de dobandire a unui loc de
munca.

Proiectul Carriera este finantat in cadrul »ESF - Integrati-

onsrichtlinie Bund« de catre Ministerul Federal al Muncii si

Afacerilor Sociale si Fondul European Social.Oferim consiliere
in limbile engleza, franceza, spaniola si germana.

in scopul dobândirii unui loc de muncă sau a unui curs de
calificare profesională potrivit.

În acest proces utilizăm modelul de management al diversității,
potrivit căruia pluralismul cultural si experiențele diferite ale

angajaților reprezintă un factor de succes pentru o companie.

Cine poate participa?
Migranti UE aflati in cautarea unui loc de munca sau a unui
program de calificare profesionala:

• cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani
• cu domiciliul in Berlin
• cu cunostinte de limba germana (Nivelul B1)

Ce oferim?
AYEKOO e.V. faciliteaza un sprijin individual prin:
• intermedierea unui loc de munca sau a unui program de
calificare profesionala

• consiliere periodica cu privire la planificarea accesului la

Diversitatea pentru companiile din Berlin

• luarea in considerare a calificarilor profesionale existente

In cadrul cooperarii cu AYEKOO e.V. ccompaniile profita de:

munca

precum si a experientei profesionalele anterioare

• informatiile noastre pe tema managementul diversitatii in

cunostintelor de limba

• intermedierea de forte de munca precum si de ucenici cu

• valorificarea ca resursa a fundalului cultural si a

• Sprijin la intocmirea documentelor necesare pentru aplicatii
precum si pentru pregatirea pentru interviuri cu angajatorii

• contacte directe cu companii din Berlin

procesul de recrutare a personalului

abilitati speciale, de exemplu limba, experienta profesionala
sau cu un alt fundal cultural.

• cursuri de limba germana

Pentru aceasta sarcina cooperam indeaproape cu companii

Doriti sa beneficiati de consiliere gratuita? Ne-am bucura sa

permanent.

ne contactati.

berlineze, cautam noi contacte in companii si le intretinem

