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Grone-Schulen Niedersachsen  
GmbH – gemeinnützig –

EIN UNTERNEHMEN DER STIFTUNG GRONE-SCHULE

Вашите бележки

www.grone.de/niedersachsen

Лице за контакт
Frau Reck
Fon 04731 3634072 • Fax 04731 3634074 
b.reck@grone.de

Адрес
Grone-Schulen Niedersachsen  
GmbH - gemeinnützig -
Bildungszentrum Nordenham 
Hansingstraße 45b • 26954 Nordenham

Как да ни намерите
Можете да стигнете до нас за 5 минути пеша от 
гарата. 
 
Jobcenter Wesermarsch
Herr Welzel

Bahnhofstraße 30 • 26954 Nordenham

NORDENHAMNORDENHAM
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Проект ЕС 
идентифициране на 

алтернативи и използване  
на възможностите

Grone - знание, което ви помага за 
напред
Фондацията с общественополезна цел 

Grone-Schule днес е една от най-големите 

частни образователни и кадрови компании 

в Германия. Нашите основни компетенции 

включват консултантски, квалификационни и 

кадрови услуги. 

Очакваме с нетърпение да ви предоставим 

решения.

С индивидуално обучение



Проект ЕС – идентифициране на алтернативи и използване на възможностите

Съдържание
В следните модули ви съветваме и ви 
придружаваме
�� Индивидуално обучение

�� Създаване на документи за кандидатстване

�� Комуникация по телефона и в разговори

�� (По-)сигурен в немски език: Осигуряване на 
професионални езикови умения

�� Осигуряване на социални компетенции

�� Помощ за самопомощ - информация за 
социалния код

�� Съдействие при грижи за децата

�� Права и задължения в трудовото 
правоотношение

�� Запознаване с важни институции и консултантски 
центрове във Wesermarsch

�� Укрепване на собствената ви мобилност

�� Запознанство с различни професии чрез 
тестване на компанията

�� Отваряне на пътеки за образование и 
преквалификация

�� Придружаване  
във всички жизнени  
ситуации

Цели
�� Увеличаване на реалистичните перспективи за 
кариера

�� Разширяване на съществуващото трудово 
правоотношение

�� Учене и консолидиране на ИТ-поддържаните 
приложни дейности

�� Езикова поддръжка на немския език

�� Основи на комуникацията

Развитие и съдържание
След първото подробно интервю с вашия треньор по 
работа, ние ще определим заедно с вас вашите цели 
и тяхното изпълнение. 

Разглеждаме настоящата ви ситуация, помагаме 
ви със съществуващи проблеми (напр. грижи за 
децата, търсене на жилище или свръхзадлъжнялост) 
и заедно разработваме стратегии за съвместно 
решение.

Чрез придобиване или разширяване на уменията 
по немски език ние ви помагаме да се интегрирате 
по-добре в германския пазар на труда и ви учим на 
основите на ежедневния трудов живот и социалната 
сигурност в Германия в различни учебни единици.

Очакваме ви с 
нетърпение!

Добре е да се знае
�� Ние сме на разположение всеки ден от 8:30 до 
17:30 часа

�� Влизане след разпределението е възможно по 
всяко време

�� Подкрепа от постоянно назначен треньор по 
работа

�� Преводачи за румънски и български са 
постоянно на разположение

�� Jobcafé е отворено ежедневно

�� Ежедневни уроци по немски език


