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CARE

Wsparcie dla migrantów w Neukölln
w podejmowaniu pracy w służbie
zdrowia i promowanie różnorodności
kulturowej w tym sektorze

Das Projekt CARE wird gefördert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft
und Arbeit.

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Sozialfonds

Jesteś zainteresowany/-a zawodami
w służbie zdrowia i szukasz pracy lub
kształcenia zawodowego?
Ten sektor obejmuje ponad 60 zawodów, takich
jak: asystent pielęgniarski/ stomatologiczny/
farmaceutyczny, fizjoterapeuta, laborant,
opiekun osób starszych, optyk, protetyk słuchu
i wiele innych...

A może przyjeżdżasz z zagranicy
i chcesz dalej pracować w swoim
zawodzie?

Pomożemy Ci postawić pierwsze kroki
na rynku pracy
Nasi doświadczeni konsultanci będą pracować
z Tobą indywidualnie na początku Twojej
ścieżki zawodowej. Najważniejsze jest dla nas,
żeby skupić się na Twoich zainteresowaniach
i możliwościach.
Przedstawimy Ci również opisy stanowisk
i warunki ogólne – od modeli czasu pracy
i wynagrodzenia do możliwości awansu.
Nasi partnerzy zapewnią Ci wiedzę z pierwszej
ręki i bezpośrednie kontakty w zakresie praktyk,
szkoleń i pracy.
Udział w programie jest bezpłatny.

Jeśli znasz już swoją branżę, wesprzemy Cię
w powrocie na rynek pracy lub reorientacji
zawodowej – w razie potrzeby również
w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim,
polskim, tureckim lub kurdyjskim.
Jeśli zdobyłeś/-aś kwalifikacje szkolne lub
zawodowe za granicą, chętnie doradzimy Ci
również w zakresie uznawania certyfikatów
i świadectw.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się
z nami!
Zadzwoń pod numer 030.81096180 lub napisz do
nas na adres info@ayekoo.de
Wtedy ustalimy termin spotkania, na którym lepiej
poznamy Ciebie i Twoją historię.

O nas

CARE

W ciągu ostatnich 10 lat AYEKOO – arbeit und
ausbildung e.V. towarzyszyło osobom z ponad 100
krajów w ich orientacji zawodowej i wprowadzeniu
na niemiecki rynek pracy.

