
 

 

  

 التكاليف, الدعم و الشهادات

 الدعم

من خالل مركز التزظيف (الجوب سنتر) في مدينة أو 
وساطة.دائرة كاسل عبر قسائم التفعيل و ال  

 

التوظيف قسيمة لتحضير اطلب من المسؤول في مركز 
  االمتحان.

  

 تكاليف المواصالت

  يتم توّليها من مركز التوظيف.

  

 شهادة مشاركة

 شهادة مشاركة فرديّة مع محتويات.
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 الطريق إلينا

خالل دقيقة واحدة مشياً على األقدام من المحطة الرئيسيّة 
 (بانهوف) و خالل خمس دقائق مشياً على األقدام من محطة

قطار المدينة (الترام): ساحة شنايدرمان (شنايدرمان 
 بالتس). 

 هناك مصعد في المبنى. الطريق إلينا موّضح بلوائح.
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  ZACK مركز التنشيط, التدريب و الكفاءة  – 

و                         

المستقبل, الرؤى, األفكار و النجاحات – الهدف  

 

 

.اللغات اإلنكليزية و األلمانية من أجل سوق العمل  

المعلومات و التدريب االفتراضي و استخدام مهارات وسائط تكنولوجيا 
.وسائل التواصل االجتماعية في عملية التقديم على الوظائف  
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 مجموعات االحتياجات
 الباحثين عن العمل

3أو  2العاطلين عن العمل حسب قانون الكفالة االجتماعية رقم   

الكفالة اإلجتماعيةغير المستفيدين من   

 المَجّمعات السكنيّة (كالعائالت أو السكن المشترك)

 العائدون والعادات لسوق العمل

 الوالد األعزب أو الوالدة العزباء

 الُمتسّربين من التكوين المهني و الجامعة

 مجاالت النشاط
 آفاق شخصيّة و ِمهنيّة

 سلوك العمل و السلوك االجتماعي

الخارجياإلدراك الذاتي و   

  مشاكل فرديّة

  

 أهالً و سهالً 
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 ما نقدّمه

 تغيير اآلفاق المهنيّة و اكتشاف نقاط القّوة.
 تقييم الكفاءات من خالل الرعاية الفرديّة أو الجماعيّة.

 إدارة تقديم طلبات العمل.
التواصل و التسويق الذاتي الُمقنع.حلقات تدريب على   

 تحليل نقاط القّوة و الضعف.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 الحضور و الُمّدة
 

ام والُمشارك بدفي الغالب إسشارة فرديّة/ عمل فردّي مع 
على حسب الحاجة والوضع. كامل أو جزئي  

الُمّدة: ساعة دراسيّة واحدة أي خمس و أربعون دقيقة. الُمّدة 
 اإلجمالية بشكل فردي على حسب تقديم المواد.

 

 أوقات الدوام
مساءً  5صباحاً حتّى ال  8من اإلثنين للجمعة: من ال   
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 دعم و مساعدة


