به  ImpactDOCKخوش آمدید!
اهداف ما :کمک به فراهم آوردن فرصت های ملموس  ،کارآمد و آسان شغلی برای مهاجرانی است که میخواهند وارد دنیای کار
شوند.
نحوه کار ما چگونه است؟
• در مرحله اول با استفاده از یک پرسشنامه آنالین از مهاجران /افراد جویای کار میخواهیم اطالعات شخصی خود را ثبت کنند.
• پاسخ ها باید به زبان آلمانی نوشته شوند.
• پاسخ های شما در پایگاه اطالعاتی ما ثبت می شوند.
• اگر اطالعات شما مطابق با مشخصات اعالم شده از سوی یکی از شرکت های واقع در هامبورگ باشد ،ما امکان حضور در جلسه
مالقات و مشاوره  ImpactDOCKهامبورگ را فراهم می سازیم.
• از پاسخ های شما یک  CVشخصی تهیه می کنیم.
• این  CVرا میتوانید تحت یک فایل ورد از طریق ایمیل ارسالی ما دریافت کنید.
• می توانید هر زمان که خواستید این  CVرا به تنهایی و بدون پرداخت هزینه به روز رسانی کنید.
نکاتی که باید بدانید:
• نمی توانیم به شما قول دهیم حتما برای تان یک کار مناسب پیدا میکنیم!
• ما تنها می توانیم ورود شما را به دنیای کار آسان سازیم.

برای شرکت در این طرح باید به چه نکاتی توجه داشته باشید؟
• باید دانش زبان آلمانی در سطح ( )A2 / B1داشته باشید و یا یک شخص که زبان شما و نیز زبان آلمانی را می داند همراه خود
بیاورید.
• فرم رضایت در رابطه با حفاظت اطالعات شما  ،که می توانید هر زمان که خواستید در  ImpactDOCKآن را لغو کنید .این
فرم به زبان های عربی ،فارسی  ،انگلیسی و دری برای فهم بهتر ترجمه شده است!
• آیا زبان شما جز این زبان ها نیست؟ و نمی دانید از چه کسی کمک بگیرید؟ با عرض پوزش  -ما ابتدا بر روی زبانهای پر
درخواست تمرکز داریم .بنابراین متاسفانه شما هنوز نمی توانید در این طرح شرکت کنید!
• مشارکت در جمع آوری اطالعات و هرگونه فعالیت دیگر ،داوطلبانه و کامال رایگان است!
• این کار به تعهد ،انعطاف پذیری ،قابلیت اطمینان و عملکرد شما بستگی دارد.
لینک :اطالعات بیشتررا می توانید در این لینک بیابید ! می خواهید شرکت کنید؟ پس این لینک را دنبال کنید....

