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التدريب على التقديم للعمل
مجانا
كانت هناك رؤى كثيرة .وقمنا بالفعل بتنفيذها .من خالل قسيمة التنشيط والتعيين
من وكالة التوظيف ومركز العمل  ،نقدم لك الفرصة إلعادة تنظيم آفاقك المهنية في
ألمانيا.
وهذا مجاني تما ًم ا.
رقم العمل22/88/922 :

قياسي  .رقمي .وتطلعي.
ً
ضمان دمج التدريب
ع ا  ،سي رافقك فريقنا مع
خالل فترة تصل إلى  12أسبو ً
في التدريب الفردي في
جميع أنحاء البالد

ما الذي ستحصل عليه من
خالل هذا التدريب
تحليل الوضع المهني الحالي
تنسيق الرؤى الشخصية والدوافع والبدائل
توضيح المهارات اللغوية والرقمية الالزمة
تحليل سوق العمل وفرص التقديم
تطوير است راتيجية التقديم للعمل والوثائق المتعلقة بالعمل
خطاب التحفيز  ،السيرة الذاتية  /السيرة الذاتية  ،تحسين النظام
خيارات التصوير والعرض التقديمي على صفحات االنترنت
وضع الملف الشخصي (الويب  ،لوحات الوظائف  ،وسائل التواصل االجتماعي)
تعزيز مهارات التقديم للعمل عبر االنترنت وعبر مقابلة العمل
التحضير للتواصل من اجل العمل عبر االنترنت او شخصيا
المظهر  ،العرض التقديمي  ،التسويق الذاتي  ،االنطباع العام
المقابالت (القيادة  ،التفاوض  ،العقد)

Richtig gut beraten.

من المقصود؟
المستفيدون هم ال راغبون بالعمل الذين يرغبون في إعادة توجيه أنفسهم مهن يًا
أو يرغبون في االستعداد بنشاط إلعادة الدخول الى سوق العمل (على سبيل
المثال  ،العائدون إلى العمل  ،والوافدون الجدد  ،والمديرون  ،واألكاديميون ،
					
واآلباء الوحيدون  ،والمهاجرون)
يريدون نقل عمل ثانوي ومتابعة وظيفة ب راتب في نفس الوقت من أجل
التوقف عن تلقي االعانات االجتماعية من

نطاق التدريب
وحدة تعليمية كحد أقصى 80
على سبيل المثال موعدين في األسبوع
عا
تصل إلى  12أسبو ً
شهادة مشاركة

يمكننا االشارة إلى آالف العمالء والمشاريع ال راضين.
يمكنك معنا أن تجد فري قً ا متعاط فً ا ومتعدد اللغات ذو كفاءة عاليةو الذين
سيعملون على توجيهكم لتحقيق اهدافكم بطريقة عملية وكفاءة

تريد أن تعرف ذلك بالضبط؟
مباشرا حيث يمكنك التحدث معنا بكل سرور عن
حدد معنا موع دًا
ً
كيفية االستفادة من خدماتنا

االتصال المجاني على الرقم :
0800 286 266 7

		

او عبر االيميل
a.eshmawi@avgs-coaching.de

Proven Expert – Top Bewertung

Google – Top Bewertung

التدريب المجاني للمهاجرين مع قسيمة التنشيط والتنسيب
من وكالة التوظيف أو مركز العمل هو عرض من
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12439 Berlin
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Friedrichstraße 171
10117 Berlin
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Telefon / Whatsapp
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