حاول االستفادة من تدريبنا 100%

)Al Ard gUG (haftungsbeschränkt
Träger für Bildung, Kultur und Arbeit
Gottschedstr. 4
13357 Berlin

عملنا مجاني من خالل جلبك لفاتورة
الحساب من دائرة العمل أو إدارة

Koloniestr. 10
13357 Berlin

.الباحثين عن عمل
)(Aktivierungsgutschein

030 252 00 462
030 252 00 462

		Telefon
		Fax
info@al-ard.de
www.al-ard.de

Maßnahmenr.: 962/173/21
Maßnahmenr.: 962/184/21

في تدريبنا نقف إلى جانبك في العمل والنصيحة
والتحضير لعملك الجديد في كل ما تحتاجه.من خالل
خبرتنا الطويلة في هذا المجال مع المهاجرين أو غير
المهاجرين أصبحنا أكثر كفاءة في أن نكون مرافقا لك
في العثور على عمل ،في التدريب على كتابة طلبات
العمل والبدء في إنشاء األعمال التجارية
تتضمن الدورة العثور على مقاعد في معاهد التدريب
المهني وأماكن في سوق العمل

		 Jobstart
Businesscoaching

المساعدة في تعلم كتابة طلبات العمل
البحث عن عمل تجديد أو تأسيس مشاريع جديدة

)Al Ard gUG (haftungsbeschränkt
Träger für Bildung, Kultur und Arbeit
Gottschedstr. 4
13357 Berlin
Koloniestr. 10
13357 Berlin
		Telefon
		Fax

030 252 00 462
030 252 00 462

info@al-ard.de
www.al-ard.de

نحن نساعدكم في كل ذلك مجانا من خالل
مكتب العمل أو الجوب سنتر
ماعليكم إال اإلتصال بنا وزيارتنا في مكتبنا

◀ نساعدكم في إيجاد العمل المناسب لكم
◀ نساعدكم في تأسيس الشركة
◀ نساعدكم في إيجاد التمويل الالزم لشركتكم
نساعدكم في اإلجابه على الوثائق الرسمية لدى جميع
المؤسسات الحكوميه
◀ نساعدكم في كتابة السيرة الذاتية وطلب العمل
◀ نساعدكم في إختبارات التوظيف ومقابالت العمل

اكتشف مهنة جديدة وتوقعات
أفضل وتهيئ لبناء مستقبلك
		 Jobstart
Maßnahmenr.: 962/173/21
Businesscoaching Maßnahmenr.: 962/184/21

تدريب فردي للمساعده على دخول سوق العمل

Al-Ard gUG(haftungsbeschränkt) - Gottschedstr. 4 - 13357 Berlin

حاول االستفادة من تدريبنا 100%
عملنا مجاني من خالل جلبك لفاتورة
الحساب من دائرة العمل أو إدارة

هل تبحث عن فرصة عمل تناسبك ؟

.الباحثين عن عمل

هل ترغب في تأسيس شركة خاصة بك ؟

)(Aktivierungsgutschein

هل تحتاج إلى تميل مالي لتأسيس الشركة ؟

