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Charlottenburg
Kaiserin-Augusta-Allee 86a, 10589 Berlin
Telefon: 030/407 465 31 oder 0176/700 58 256
Verkehrsanbindungen
U7 oder Bus M27 Mierendorffplatz

Sömmeringstr.

Bề dày kinh nghiệm trong công tác thanh
niên và đáp ứng yêu cầu cho mỗi lớp học
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Nhiều năm kinh nghiệm và làm việc thành
công với Jobcenter Berlin
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Học viên hài lòng và đạt hiệu quả cao
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Đội ngũ giáo viên bản ngữ và chuyên
nghiệp

Kreuzberg
Mariannenstr. 9 – 10, 10999 Berlin
Telefon: 030/614 60 00
Verkehrsanbindungen
U-Bahn Kottbusser Tor (U1, U8), Bus M29, Heinrichpl.
Bus 140, Adalbertstraße/Waldemarstraße
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Thông tin liên hệ

Kaiser-Augusta-Allee
Trend-Schule
Nordhauser Str.

Maßnahmennummer: 955 / 81 / 20

Đối tượng

Bạn là

Những người thất nghiệp lâu năm (mọi lứa tuổi)
Không đáp ứng được yêu cầu của công việc
Trên 50 tuổi
Dưới 25 tuổi
Những người đã qua đào tạo
Tự kinh doanh hoặc người nhận trợ cấp xã hội

Bạn cần
• Giúp đỡ để có sự định hướng mới
• Giúp đỡ trong quá trình xin việc

Nội dung đào tạo

Chúng tôi cung cấp
Lớp học cá nhân từ 09:00-18:00
3 buổi/ tuần, 1,5 giờ/buổi
(66-200 tiết hoc, tùy theo yêu cầu)

Nội dung đào tạo
• Phân tích tiềm năng dựa trên những
điểm mạnh và điểm yếu của mỗi học viên
• Tìm kiếm mục tiêu và tầm nhìn tương lai
• Kỹ năng mềm và năng lực xã hội
• Đối với những người nhập cư: củng cố và
nâng cao tiếng đức
• Giúp đỡ người tìm việc trong quá trình
xin việc
• Tìm chỗ thực tập
• Hỗ trợ an sinh xã hội
• Huấn luyện về sức khỏe
• Phân tích tiềm năng nguồn lao động nhập
cư cho Jobcenter
• Theo nhu cầu: hỗ trợ tìm kiếm nhà ở

Con đường dẫn đến thành công

Hãy đăng kí với jobcenter và để chúng
tôi đáp ứng nhu cầu của bạn

Học tập luôn là sự đầu
tư hiệu quả nhất

• Hỗ trợ ngôn ngữ
• Hỗ trợ chuyên môn
• Giúp đỡ đào tạo phổ thông và đào tạo nghề
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• Bằng cấp tốt nghiệp được công nhận
www.trend-schule.de

