
 

Про нас

. 

 

Понад 65 років Німецька академія працівник ів працює як  
некомерційна організація, що пропонуює  освіту в галузі  
професійного навчання, подальшої освіти та підвищення  
кваліфікації. Ми представлені по всій країні приблизно  
400 центрами обслуговування клієнтів. 
Усі співробітники ДАА мають багаторічний професійний  
та освітній досвід. Постійне оновлення як технічних, так  
і методично-дида ктичних знань і навичокгарантується  
регулярним підвищенням кваліфікації. На сьогоднішній  
день понад 4 мільйони людей покращили з нами умови  
для свого професійного майбутнього та продовжили  
навчання. 

Знак якості

Німецька академія працівників сертифікована відповідно
До Постанова про акредитацію та ліцензування
сприянняпрацевлаштуванню і схвалена для
впровадження заходів сприянняпрацев лаштуванню Це
некомерційний навчальний заклад Зареєстрований офіс
компанії знаходиться в Гамбурзі 

Інформація
та поради

Телефон

Ваш шлях до нас

понеділок по середи  
до



 

для вас

Ті хто шукає захисту в Німеччині стикаються з
великою кількістю нових ситуацій і формальностей Це
починається з вивчення нової мови і зовсім не закінчується
освоєнням ситуації на ринку школи праці чи освіти Ми вже
знаємося на багатьох з цих проблем і залюбки підтримаємо
Вас у розробці індивідуальних рішень і стратегій. 
  

Мета заходу

Головна мета надати Вам підтримку у самостійному
плануванні професійного майбутнього Разом ми розробимо
дієві перспективи та альтернативи Ми супроводимо Вас на
вашому індивідуальному шляху щоб допомогти закріпитися в
Німеччині Для цього ми проведемо аналіз складемо
стратегію узгодимо подальші дії та чітку документацію
 

Зміст

Соціально
педагогічний супровід 

 
  

 
 
 Повсякденні питання 

 ключові компетенції 
 догляд за дітьми 

 Розвиток життєвих і кар єрних перспектив

інструктаж з роботи 

 
 
 
 Профілювання та геолокація 

 Профорієнтація 

 Інструктаж з написання резюме

Удосконалення пов язаних з роботою мовних
навичок
 

Випробовування роботи 

Пробні заходи розробляються індивідуально і становлять
максимум тижнів

Що ми Вам
додатково пропонуємо

Під час участі Ви можете взяти з собою дітей Для цього ми
надаємо приміщення іграшки також є в наявності Нагляд за
дітьми Ви та інші учасниці беруть на себе. 
 

Кав ярня 

У позаурочний час ми надаемо Вам простір для самостійної
роботи та обміну інформацією одна з одною у формі кафе

Інформація про
участь
 

Вас запросить працівник із центру зайнятості джобцентру
Захід починається відповідн у понеділок о год
Загалом проект триває місяці

 

Час занять

Заняття проводяться з понеділок по середи з до
 

Перший день

Будь ласка прийдіть вчасно і звертайтеся до пані Кравченко
Якщо у вас вже є резюме будь ласка візьміть їх із собою

Для Вас це
безкоштовно 

Витрати на участь покриває центр зайнятості
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