ﺑﮫ  ImpactDOCKﺧوش آﻣدﯾد!
اھداف ﻣﺎ :ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓراھم آوردن ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻠﻣوس  ،ﮐﺎرآﻣد و آﺳﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد وارد دﻧﯾﺎی ﮐﺎر ﺷوﻧد.
ﻧﺣوه ﮐﺎر ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
• در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ آﻧﻼﯾن از ﻣﮭﺎﺟران /اﻓراد ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ﻣﯾﺧواھﯾم اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
• ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
• ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
• اﮔر اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻋﻼم ﺷده از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ھﺎی واﻗﻊ در ھﺎﻣﺑورگ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺿور در
ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺷﺎوره  ImpactDOCKھﺎﻣﺑورگ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
• از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﯾﮏ  CVﺷﺧﺻﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
• اﯾن  CVرا ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﺣت ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ورد از طرﯾق اﯾﻣﯾل ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
• ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﯾد اﯾن  CVرا ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑدون ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد:
• ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗول دھﯾم ﺣﺗﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﯾم!
• ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ورود ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﮐﺎر آﺳﺎن ﺳﺎزﯾم.

ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن طرح ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد؟
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد داﻧش زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ) (A2 / B1داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص ھﻣراه ﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﻣﺎ و ﻧﯾز زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ
داﻧد.
• ﻓرم رﺿﺎﯾت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظت اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ  ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﯾد در  ImpactDOCKآن را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد .اﯾن
ﻓرم ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻋرﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ  ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و دری ﺑرای ﻓﮭم ﺑﮭﺗر ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت!
• آﯾﺎ زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺟز اﯾن زﺑﺎن ھﺎ ﻧﯾﺳت؟ و ﻧﻣﯽ داﻧﯾد از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد؟ ﺑﺎ ﻋرض ﭘوزش  -ﻣﺎ اﺑﺗدا ﺑر روی زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﭘر درﺧواﺳت ﺗﻣرﮐز دارﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن طرح ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد!
• ﻣﺷﺎرﮐت در ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت و ھرﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﮕر ،داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳت!
• اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ،ﺗﻌﮭد ،اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن و ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻟﯾﻧﮏ :اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗررا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﺑﯾﺎﺑﯾد ! ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد؟ ﭘس از اﯾن ﻟﯾﻧﮏ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد....

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺿﺎﯾت:
 ImpactDOCKھﺎﻣﺑورگ ﻣﯾﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭﺎﺟر)ان( را ﺟﻣﻊ آوری ،ﭘردازش ،ذﺧﯾره و
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﻓﺷﺎی اﯾن اطﻼﻋﺎت اﺧﺗﯾﺎری اﺳت .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟر)ان( رﺿﺎﯾت دارﻧد ﺟﻣﻊ آوری ،ﭘردازش ،ذﺧﯾره
ﺳﺎزی و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ:
•  CVﺗﮭﯾﮫ ﺷود،
•  CVھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻧﯾروی ﮐﺎر دارﻧد ،اراﺋﮫ ﺷود؛
• ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑرای اھداف ﻋﻠﻣﯽ  ImpactDOCKﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت در طول اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت و ﺟﻠوﮔﯾری از دﺳﺗرﺳﯽ ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،از  SSLﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ
از اﻣن ﺗرﯾن روش ھﺎی رﻣزﮔذاری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﯾن اﻧﺗﻘﺎﻻت اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕر ،از اﻣﻧﯾت اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس ﻣطﻣﺋن
ﻣﯽ ﺷوﯾم .طﺑق ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﻓدرال )ﻣﺎده ﻗﺎﻧوﻧﯽ( ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ،درﯾﺎﻓت و ذﺧﯾره آﻧﮭﺎ ﺑرای
اھداف ﻣﺧﺗﻠف را دارﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣرﺑوط ﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از  ImpactDOCKھﺎﻣﺑورگ22549 ،Rugenbarg 33C ،Kobayashi-Drichelt GbR ،
ھﺎﻣﺑورگ ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ  42/637/02129 :ﺑر روی ﯾﮏ ﺳرور اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﺳرور
 https://www.typeform.com/helpو  http://www.nutshell.com/support/privacy.html ، Nutshellذﺧﯾره
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  alexa@impactdock.deﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.

ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم و ﺛﺑت رﺿﺎﯾت  ،ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺗﺎﯾﯾدی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﺑرای ﭘر ﮐردن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردد.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﭘر ﮐردن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ آﻧﻼﯾن
• زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎر ﺷﻣﺎ  ،ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن  30دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ
 2ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد.
• ﺳواﻻﺗﯽ از ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ از دوران ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
• اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ  3ﻣرﺣﻠﮫ  /ﻟﯾﻧﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود ،در زﯾر اﯾن  3ﻟﯾﻧﮏ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
• ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣدت آﻧﻼﯾن ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﻣرﺣﻠﮫ ای را ﺷروع ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد و
ﺳﭘس ﮐﻠﯾد "ارﺳﺎل" را ﺑﻔﺷﺎرﯾد  ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ذﺧﯾره ﻧﻣﯾﺷود و ﺑﺎﯾد از اﺑﺗدا دوﺑﺎره آن ﻣرﺣﻠﮫ را آﻏﺎز ﮐﻧﯾد!
• ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺎت ﻣﯾﺗواﻧد ﺳرﻋت ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧد:
• دﻗﯾﻘﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری را از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد وﻗت اﻧﺟﺎم دادﯾد؟
• ﻣﺣل اﻧﺟﺎم آن ﮐﺟﺎ ﺑود؟
• وظﺎﯾف  /ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺑود؟
 CVﭼﯾﺳت؟
• ﻣﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم و ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را از ﻗﺑﯾل ﺳﺎل ﺗوﻟد ،ﻣﺣل ﺗوﻟد ،ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت،
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری و ﻏﯾره را ﮐﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﺎر ﻻزم ھﺳﺗﻧد ،ﻟﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧد.
• ﯾﮏ ﻟﯾﺳت از ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود اﻧﺟﺎم داده اﯾد.
ﭼرا در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ  CVﻧﯾﺎز دارم؟
• رزوﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ آﻣوزش ھﺎﯾﯽ را دﯾده اﯾد و ﭼﮫ ﺗﺟﺎرب ﮐﺎری دارﯾد.
• ﺷرﮐت ھﺎ از  CVﺑﮫ ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ آن ﻓرد ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷرﮐت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر و
ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن  CVﺑﺎز ھم ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھم؟
ﺑﮫ روش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ  CVﻧوﺷت ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت  CVھﺎ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﺷﻣﺎ را دارﯾم.
ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع وﯾژه ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳواﻻت ﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌدا ﺑﮫ ﺳواﻻت ﮐﻣﺗری ﭘﺎﺳﺦ دھد
و ﺑدﯾن ﺻورت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد در وﻗت ﺷﻣﺎ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﻣﯾﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑر روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﯾﮏ
ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن  CVرا ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

.

ﻣﺷﺎوره ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭼﯾﺳت؟
• ﻣﮭﺎﺟران واﺟد ﺷراﯾط )داوطﻠﺑﺎن( ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺗﺣت آﻣوزش اﻓراد ﮐﻠﯾدی )ﻣرﺑﯾﺎن  /ﻣرﺑﯽ( ﺷرﮐﺗﮭﺎی ھﺎﻣﺑورﮔﯽ ﺑرای ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻗرار ﮔﯾرﻧد
• ﻗﺑل از ﺷروع آﻣوزش ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣرﺑﯽ  /ﮐﺎرآﻣوز  -ﺣرﻓﮫ ای و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺻورت ھم زﻣﺎن اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﮕﯾرد
• در طول ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣرﺑﯽ  /و ﮐﺎرآﻣوز اھداف ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد ،ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮑﻧﻧد – در اﯾن ﺑﯾن )ﺣداﻗل(
ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب داﻧش و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
 /ﺣرﻓﮫ ای ﺷﺧص ﮐﺎرآﻣوز اﺳت.
• ﮐﺎرآﻣوزان و ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺎوره  ،ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف و ﺛﺎﺑت ﺑﺎھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﺣوه اﺟرای ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎوره ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
• ﺑرای ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﮐﻠﯾدی ،اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻓﺷرده آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ در طﯽ آن اھداف و ﻣوﺿوﻋﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑردن از ﻣﺷﺎوره ﮐﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﮭت ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﮐﺎرآﻣوز ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردﻧد.
• ﺗطﺑﯾق ﺣرﻓﮫ ای و ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮏ ﺷﻐل ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﮭﺎﺟر )داوطﻠب(
• ﺷروع ﮐﺎر ﻣرﺑﯽ  /ﻣرﺑﯾﺎن و ﮐﺎرآﻣوزان  -ﻣﻘدﻣﮫ ی ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎوره ﻣﺗﻘﺎﺑل و "راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اوﻟﯾﮫ"
• اداﻣﮫ ﻣﺷﺎوره و ھﻣﮑﺎری در طول ﺳﺎل
• ﻣﺷﺎرﮐت در  2ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺷﺎوره
• ﺷرﮐت و ﺣﺿور در روﯾداد ﺷﺑﮑﮫ ای )داوطﻠﺑﺎﻧﮫ(
• ﺑررﺳﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل آﻣوزش و راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران  /ﮐﺎرآﻣوزان ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺷﺎوره ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑرای ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ:
• ﻣدرک داﻧﺷﮕﺎھﯽ /ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ  /و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ای دارﻧد.
• ﺳطﺢ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ  A2و ﯾﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد.
• اﻗﺎﻣت و اﺟﺎزه ﮐﺎر در آﻟﻣﺎن دارﻧد.
• ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺳب داﻧش در ﻣورد ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻟﻣﺎن ھﺳﺗﻧد.
• ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺳب داﻧش در وﺿﻌﯾت ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻟﻣﺎن در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد.
• ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺗر ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﻧوﺷﺗن زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
• ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ،دﻗﯾق ،ﻣﺗﻌﮭد و ﻣﺑﺗﮑر ھﺳﺗﻧد!

ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎ  /ﻣرﺑﯾﺎن ﭼﯾﺳت؟
• ھر ﻧوع ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﺑزرگ ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﻓﻘط در ھﺎﻣﺑورگ اﺟرا
ﻣﯾﮑﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑرای ﮔﺳﺗرش آن ﺑﮫ دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎﯾﯽ ﮐرده اﯾم.
• در ﮐﻧﺎر ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ھﺎﻣﺑورﮔﯽ  ،ﻣرﺑﯾﺎن ھم ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی دارﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﻓراد ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه دروﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع دارﻧد و اﺳﺗﻌداد وﯾژه در آن ﺷرﮐت از ﺧود ﻧﺷﺎن داده و ﺧوش درﺧﺷﯾده و "اﻗﺗدار" ﺑﺎطﻧﯽ )ﺷﺧﺻﯾت ﺟدی و
ھداﯾﺗﮕر( دارﻧد.
• ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ  6000ﯾورو ﺑرای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  1ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺎرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ،
 4ﮐﺎرﮔﺎه و روﯾدادھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ای ﻣﯾﺷود.

ﻓﻌﺎﻻن  Impact DOCKھﺎﻣﺑوگ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ؟

 ImpactDOCKھﺎﻣﺑورگ
ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻧوآوری ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﯾدارﺳﺎزی اﻣور ﺗﺟﺎری ﺷﮭر ،ﮐﺳب و ﮐﺎر و اﻓراد ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از دو ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده و ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و
ﺗﺧﺻص ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد.
ﯾوﮐﯾﮑو اﻟﯾزاﺑت ﮐوﺑﺎﯾﺎﺷﯽ yuki@impactdock.de
دارای  15ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت – در ﺻﻧﻌت ھوا ﻓﺿﺎ و دارو
• ﻟﯾﺳﺎﻧس رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ ،و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ
• ﻣﺗﺧﺻص ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾر ،ﻣﺷﺎور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ
• ﺑﺎ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠل از داﻧﺷﮑده ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  Ashridgeو ھﻣﭼﻧﯾن داﻧﺷﮑده ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻟﻧدن
• ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﺧﺻص در ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺟﺎری و اﺳﺗراﺗژی ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،رﺷد ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،رﺷد ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﮐﻠﯾدی،
ھداﯾت و رﺷد اﺳﺗﻌداد ،اﻣور ﻓروش
اﻟﮑس آﻧدرا درﯾﭼﻠت alexa@impactdock.de
دارای  10ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺧش  SMEو ھﻣﭼﻧﯾن ﮔروه ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺷﺧﺻﯽ
• ﺑﺎ ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣدﯾرﯾت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
• ﻣﺗﺧﺻص ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻐﯾﯾرات ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺳﻠﯽ در ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط
• ﻣﺗﺧﺻص ﺧرﯾد ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓروش و ارﺗﺑﺎطﺎت
• ﻣﺗﺧﺻص ﻣدﯾرﯾت ﭘرﺳﻧل و  -اﺳﺗﺧدام
• ﻣﺗﺧﺻص ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی روﯾداد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

