KUSH MUND TË JETË PJESË E

vollD@bei?

Je i moshës mes 15 dhe 23 vjec dhe të
nevojitet ndihma për shkak të
> dëftesave shkollore
> kufizimeve trupore
> gjendjes tënde përsonale apo familjare
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vollD@bei
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ministrisë për
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Përkrahur nga:

Më shumë Kualifikim,
Më shumë mundësi...

vollD@bei
... në Freistadt
Linz dhe
Vöcklabruck

SI ECЁN
vollD@bei?
Ne të ofrojmë...
> një shoqërues profesional i cili të
ndihmon në gjetjen e profesionit tënd
të duhur.
Ne testojmë tek ti...

PSE
vollD@bei?

SI VJEN DERI TEK
vollD@bei?

Ke mbaruar shkollën dhe ҫka tani?
nuk ke ende nje profesion(zanat) dhe ke
vështirësi për ta gjetur një. Ndoshta nuk
ndihesh ende i gatshëm për të hyrë në botën
e profesionit?
Ne të ndihmojmë që ti të bësh hapin e
duhur në jetën profesionale dhe të
qëndrojmë pranë në kërkimin e punës apo
zanatit që ti e do.

Ne përcjellim tek ti...
Eja thjeshtë dhe lajmërohu tek
ne, ne të informojmë me
kenaqësi mbi
> Terminet provuese në lokacionet tona si
në Freistadt, Linz dhe Vöcklabruck
> Kushtet për pjesëmarrje
> si dhe mbi terminet e mundshme të
fillimit të Projektit

Ne të pergatisim për...
> një zanat (profesion, zeje)
> një zanat te zgjatur
> një zanat te pjesshëm

> Forcat tua dhe i trajnojmë aftësitë më të
rëndësishme që të duhen ty në botën e punës
(si psh.: Aftësitë e të punuarit në grup,
rezistencën ndaj ngarkesës në punë, aftësinë e
të vetëmenagjuarit, gatishmërinë dhe
besueshmërinë etj.

> njohuritë e nevojshme për profesionin tënd si
dhe të qendrojmë pranë te përvoja jote e parë
profsionale në ndërmarrjet partnere.
Ne të ndihmojmë dhe përkrahim në...
> Përpilimin dhe hartimin e Aplikacionit për
konkurim dhe në kerkimin aktiv të vendit të
punës.
Ne të paguajmë...

...vollD@bei ЁSHTЁ
FALAS DHE PЁR
VULLNETARЁ

> 12 here ne vit para që ndahen për formimin
tëndë profesional
Mundësi zhwillimi për
pjekurinë tënde profesionale

