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inab – компанія з навчання та
працевлаштування bfw mbH
Навчальний заклад Winsen
Borsteler Weg 54
21423 Winsen

Про нас
inab є частиною Berufsfortbildungswerk
(bfw), навчальної компанії, яка працює по
всій країні більше 60 років.
У Winsen ми вже більше 30 років
займаємося кваліфікацією шукачів роботи
в регіоні та успішно підтримуємо людей
на їхньому шляху до професійного
майбутнього.

Пані Беттіна Торманн
Тел.0151 14752897
thormann.bettina@inab-jugend.de
Адміністрація Тел.04171 6576 - 20
години роботи
Будь ласка, домовтеся про особисту
зустріч!
Понеділок – четвер: 7:30 – 16:30
П’ятниця: 7:30 – 13:00

активація і
професійна інтеграція
Біженців з України

Ми підтримуємо тісні контакти з
компаніями регіону, органами влади,
палатами та іншими установами.

Консультація, підтримка та
підтримка в плануванні кар'єрного
шляху в Німеччині
- з індивідуальним вступом

Навчання з inab
- особисте і близьке

Орієнтуйтеся,
стабілізуйте та
інтегруйте –
з inab у роботу
Шукаєте новий особистий та
професійний погляди?
Ми хочемо підтримати вас у пошуку
роботи. Разом з вами ми покажемо ваші
сильні сторони в індивідуальних
обговореннях. Ви можете поговорити з
нами про свою особисту та сімейну
ситуацію, і разом ми розробимо
індивідуальні рішення для вашого
професійного шляху в Німеччині.

Сертифікат та фінансування

Можливий вміст
• Аналіз попередньої професійної
кар'єри
• Визначення ваших професійних сфер
застосування
• Допомога у визнанні кваліфікації
• Інформація про ринок праці, трудове
законодавство та гігієну та безпеку
праці в Німеччині
• Спільне відвідування ярмарків вакансій
• Допомога в пересуванні (громадський
транспорт)
• Супровід на співбесіді
• Навчання заявкам, підготовка
документів для подачі заявки
• Допомога у пошуку стажування

Пропозиція сертифікована відповідно до
AZAV і може бути профінансована на
100% за допомогою ваучера на активацію
та розміщення (AVGS).
Зв’яжіться зі своєю відповідальною
контактною особою в центрі зайнятості.
Якщо у вас виникнуть запитання,
співробітники inab з радістю допоможуть.
Контактна особа, номер телефону та
адреса вказані на звороті.

процес
Вхід можливий завжди. Просто
запишіться на першу консультацію до нас!

Конкретний вміст базується на ваших
індивідуальних потребах!

Індивідуально узгоджені зустрічі, як
правило:

Ваша вигода
• За вами будуть доглядати та
консультуватись індивідуально.
• Ви отримаєте нерозділену професійну
увагу.
• Разом ми розробляємо індивідуальні
та індивідуальні рішення.
• Ми крок за кроком супроводжуємо вас
у процесі змін.
• Разом з вами ми оптимізуємо вашу
заявку.
• Разом з вами ми шукаємо відповідне
стажування та підтримуємо вас у
виборі роботи.

•
•
•
•

1-2 рази на тиждень
4 уроки на тиждень
на термін до 6 місяців
індивідуальне розширення.
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