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دیمەنێ بۆ گەڕان بۆ هەل 
وئامانجی پیشەیی
چاوەڕوانکراو

بەرنامەی دیدەکان بۆ گەڕانەوە بۆ نیشتیمان

لە ئابی 2019

الیەنی ئامادەکاری پرۆژەکە:

وادەی ووتوێژی یەکەم

کاتی پڕۆژەکە:
پێشکەشکردنی شایستەکاری دەست پێدەکات لە دوو هەفتەوە

بۆ ئەوپەڕی شەش هەفتە. میوانداری کۆمپانیا ودامەزراوەکان 
لە خۆ دەگری

لە کاتی هاتنی یەکەمی خۆت،تکایە
ئەمانە بهێنە: 

بەڵگەنامەکانی پیشووی پێشکەش کردنی کارەکە
(نامەی پێشکەش کردنەکە، سی ڤی، بروانامەکان)

بە هەماهەنگی لەگەل هاوکاران:

سەنتەری کۆبنگی فێرکاری ش.ذ.م.م. لە بامبێرگ

بە سپۆنسەری: بە سپۆنسەری:

شوێنی پڕۆژە 

سەنتەری کۆڵبنگی فێرکاری لە نۆرنبێرگ
Am Plärrer 6

Nürnberg 90429

وەسفی رێگا:
وێستگەی ”Am Plärrer“ ، لە نۆرنبێرگ

بۆمان بێنە! 

وادەیەک دیاری بکە بۆ یەکتەرناسین.
فەرمانبەری تایبەت بە تۆ لە کۆڵبنگ

Brigitte Simsek, MBA
ژمارەی تەلەفەن 25-277765 - 0911

info@myfuturehome.eu
www.myfuturehome.eu
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 لەگەڵ پرۆژەکەمان ئەمانەت پێشکەش 
دەکەین: 

• ئامادەکردنی پیشەیی لەگەڵ بڕوانامە

• ڕاهێنان بۆ دەست پێ کردنی کارە بازرگانیەکان

 •  ڕاهێنان بۆ دەست پێ کردنی کارە بازرگانیەکانبڕوانامە 
لەالیەنیانەوە 

 •  ئەگەری پاڵپشتی دارایی وئابوری لەالیەن
سپۆنسەرەکانەوە 

 •  ڕاۆێژکردنی کۆمەاڵیەتی وسایکۆلۆژیانە بۆ ئەوانەی
ئارەزوومەندانە دەیانەوێت بگەڕێنەوە نیشتیمانی دایک

• گەڕان بۆ هەلی پیشەیی گونجاو لە نیشتیمانی دایکدا

چاوەڕوانی هاتنتانین لە بارەگاکەمان.
“myfuturehome” تیمەکەت لە پڕۆژەی

پاڵپشتی وناوەڕۆکە بەردەستەکان: 

•  بەهێزکردنی توانا زمانەوانییە پیشەییکان بە هەردوو ئەڵماوی 
زمانی ئەڵمانی وئتنگلیزی

• ڕاهێنانی تاکەکەسی بۆ زیادکردن وباشکردنی لێهاتوییت

• کارکردن لەسەر چارەسەرکردنی بابەتە پیشەییەکان

• ئەگەری چوونە ناو بازاری کاری گونجاو

ئۆفەرە بەردەستەکان:  

• گەشتکردن وهۆتێل وهونەری میواندارێتی

• هونەر وکارە دەستیە پیشەییەکان:بۆیەکردن/دار/دیزاین

• پیشەسازی: بەرهەمهێنان/ئەمبارەکان/خزمەتە لۆجیستیەکان

• بازرگانی:فرۆشتن/دابەشکردن بە هەردووجۆری تاک وکۆ 

• پیشە کشتوکاڵیەکان:باخکردن/کشتوکاڵ/داڕستان

 •  پیشەی جوانکاری وبایەخدان:سەرتاشی/مەیک
ئەپ/حەوانەوە وپشوودان  

• خزمەتەکانی باشراگرتن وچاککردنەوە: پاسکیل

ئەو گروپانەی ئامانجکراون:

ئەم پڕۆژەیە ئامانجی ئەو ئاوارە وپەنابەرانەیە کە مافی ئەوەیان 
نیە لە ئەڵمانیا بمێنن ولەم واڵتانەوە هاتوون:

میسر ، ئەفغانستان ، ئەلبانیا ، گامبیا ، گانا ، عێراق ، کۆسۆفۆ ،
مەغریب ، نیجیریا ، پاكستان ،سەنیگال ، سڕبیا ، تونس

:MYFUTUREHOME ئامانج لە پڕۆژەی

ئامانجی ئەم پڕۆژەیە زیادکردنی هەلی کار وباشکردنی 
بژێووی ژیانت، هەروەها کار بۆ ئەوە دەکەین بە یەکەوە هەلی 

کار بدۆزینەوە یان دروستی بکەین، هەروەها کار دەکەین بۆ
پالپشتیت لە رێگەی بەرنامیەکی نایابەوە کە پاڵپشتی کراوە

لەالیەن سپۆنسەرەکانەوە .

سوود وقازانجەکان: 

 هەموو ناوەرۆکەکان پێشکەش دەکەین بە هاوسۆزی وڕێزوە

 ئۆفەرکە بە نیو کاتی کارکردن 

   پاڵپشتی وراهێنان دابین دەکری لەالیەن مامۆستا
وڕاهێنەرە لێهاتووەکانمانەوە

 یارمەتیدانێکی باش لەالیەن سپۆنسەرەکانەوە 

 کار لەسەر خالە بەهێزەکانت دەکەین

 وانەت پێ دەدرێت بە هەردوو زمانی ئینگلیزی وعەرەبی

  ڕاوێژکردنی تاکەکەسی دەربارەی دووبارە تیکەلبوونەوە لە 
ئەڵمانیا ونیشتیمانی دایک

 ئازادی بۆ بڕیاردان


