مرحبا ً بكم في !KCODtcapmI
هدفنا :جعل إمكانات المهاجرين مرئية ،معروفة وقابلة لإلستخدام وتسهيل دخول المهاجرين إلى عالم العمل.

كيف يمكننا المضي قدماً؟
•

سوف نقوم باستبيان آراء المهاجرين المهتمين والراغبين في العمل وسنرفع بياناتهم المحتملة في خطوة أولى من خالل
استطالع نُجريه على االنترنت

•

يجب إعطاء األجوبة باللغة األلمانية

•

سيتم وضع إجاباتك في قاعدة بياناتنا

•

إذا تطابقت بياناتك المحتملة مع ملف البحث الشخصي لشركة من هامبورغ ،حينها سوف نتحقق في إمكانية حضور
"برنامج التوجيه التقاطعي"  mrCMroPP-gnerCrneM-ssorCال ُمقدم من  KPOotrapoIهامبورغ

•

من خالل إجاباتك سنقوم بتوليد سيرة ذاتية شخصية

•

سوف تحصل على هذه السيرة الذاتية في شكل مستند  dCrWنرسله لك عن طريق البريد اإللكتروني

•

يمكنك لوحدك وبنا ًء على رغبتك تحديث هذه السيرة الذاتية في أي وقت واستخدامها من أجل طلبات الترشح للوظائف

ما ينبغي عليك معرفته:
•

ال نستطيع أن ن ِعد ُك بالعثور على وظيفة مناسبة لك!

•

يمكننا تسهيل ولوجك إلى عالم العمل

ماذا الذي يجب عليك فعله للمشاركة في استطالع الرأي؟
•

تحتاج معرفة في اللغة األلمانية ( )1B / 2Aأو أي شخص يمكنه التحدث جيدا ً باأللمانية ويتحدث لغتك األم.

•

نحن في حاجة إلى تصريح موافقة من طرفك على حماية البيانات  ،KPOotrapoIوالذي يمكنك إلغاؤه في أي وقت.
من أجل إتاحة فهم دقيق فإن هذا التصريح متاح لدينا أيضا ً باللغات العربية ،الفارسية ،اإلنجليزية واللغة الدارية!
•

هل لغة صديقك غير متوفرة هنا من بين تلك اللغات؟ وأنت ال تعرف أي شخص يمكنه أن يُساعدك؟ نعتذرعلى
ذلك  -ألننا قد ركزنا في البداية على اللغات األكثر طلبا ً .لألسف ،في هذه الحالة ،لن يمكنك المشاركة.

•

المشاركة في جمع البيانات لدينا ،والتوسط المحتمل لتوصيلك إلى شركة هي خدمة طوعية ومجانية بالنسبة لك!

•

ومن ثم فإن األمر يتعلق بك وبإلتزامك الخاص ،مرونتك والقدرة على اإلعتماد عليك وعلى أدائك ،كل ذلك سيحدد إذا ما
كنا نستطيع مساعدتك.

رابط :مزيد من المعلومات عن هذا من خالل الرابط!

هل تريد أن تحضر وتشارك معنا؟ إذا ً اتبع هذا الرابط  /الزر ....

