
Aktivierung und berufliche Eingliederung
für Migranten/innen

Kontakt
Bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
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Anja Puls    +49 3831 477 332
Salem Baddour   +49 3831 477 340

  للغويالمهني و ا هماندماج للراغبين بزيادة و تعزيز

 هل تبحث عن عمل؟

 ماهي المهنة التي ترغب بمزاولتها؟

 !وصلت اليهادعنا نرى المستوى و الخبرة العملية التي 

عن طريق االختبار و التجريب العملي للمهن سنكتشف نقاط 
 قوتك

 تحسينل األمثل الطريق هو األلمان مع جنب إلى جنبا التعلم
  اللغوية المهارات

 والعمل التدريب خيارات بشأن المشورةتقديم المساعدة و 
لجميع المراحل )االعدادية و الثانوية و الجامعات و  الدراسةو

 .األوسبيلدونغ(

مهني في الشركات و المساعدة في ايجاد مكان للتدريب ال
 .المؤسسات و المعامل الموجودة في شترالزوند و المانيا كافة

للطالب الراغبين في اكمال  (B2)المساعدة في ايجاد كورس 
 .دراساتهم

المساعدة في كل مراحل التقديم على عمل وظيفي ابتداء 
الحوافز و  رسالةكتابة السيرة الذاتية وبالبحث عن العمل و 

 .انتهاءا بدعمك للحصول عليه

 نوموظفي اجتماعيين خصائيينإ قبل من والدعم المشورةتقديم 
 .العربية باللغة ناطقين

والمدرسين والمدربين  كادرا من أكفأ و أقدر المعلميننمتلك 
جهيزا اللغويين و المهنيين كما نمتلك ورشات عمل مجهزة ت

 حديثا و متطورا وذلك في المهن التالية:

 المطبخ و المطعم و العناية بالغرف 
  و لحام الحديد بكل أنواعهالحدادة والكهرباء 
  رعاية المسنينالتمريض و 

 في شترالزوند:   Haus der Wirtschaftتتميز مؤسسة 

  شريك لمركز العمل )الجوب سنتر( في عملية
 االدماج و التوجيه المهني

 والتدريب التعليم مجاالت في عاما 26 ينشط منذ 
 المهني

  حاصل على شهادة الجمعية االلمانية للتدريب
 DIN 29990إضافة الى شهادة  (AZAV)المهني 

  شريك تعليمي لمؤسسةIHK-Bildungspartner 
 في شترالزوند وأيضا في منطقة روغن

  تجري دورات اللغة في مؤسسةHaus der 
Wirtschaft   برعاية المكتب االتحادي للهجرة و

( و بإشراف نخبة من المدرسين BAMFالالجئين )
 المختصين

على األقل  B1: مستوى لغة ألمانية األساسية المتطلبات
 باإلضافة للهوية الشخصية.

تى الحصول على عمل شهور أو ح 6 تصل الىفترة الرعاية 
 أو مقعد أوسبيلدونغ.
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Sie suchen Arbeit?
Welchen Beruf wollen Sie ausüben?
Zeigen Sie, was Sie können!
Berufe praktisch ausprobieren. Stärken ent-
decken. Gemeinsam mit Deutschen lernen. 
Sprachkenntnisse verbessern. Beratung zu 
Ausbildungs-, Berufs- und Studienwahl.

Praktikum in Unternehmen (Stralsund oder 
deutschlandweit). Aktiv bleiben. Vollzeit oder 
begleitend zum Sprachkurs (B2).

Hilfe im gesamten Bewerbungsprozess. Bera-
tung und Begleitung durch Sozialpädagogen und 
arabisch-sprechenden Mitarbeiter.

 

Erfahrene und motivierende Ausbilder und gut 
ausgestattete Werkstätten/Bereiche:

• Küche, Restaurant, Housekeeping
• Metall, Elektro, Schweißen
• Alten- und Krankenpflege

Voraussetzungen: 
Mind. Sprachniveau Deutsch B1, 
Aufenthaltstitel.

Dauer: 
Individuelle Dauer bis zu sechs Monate oder 
bis Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung.

Das Haus der Wirtschaft Bildungszentrum 
Stralsund

• Partner des Kommunalen Jobcenters bei 
Aktivierung und beruflicher Eingliederung

• seit 26 Jahren in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung aktiv

• Träger der beruflichen Weiterbildung, nach 
AZAV und nach DIN 29990 zertifiziert

• IHK-Bildungspartner in Stralsund sowie 
Vorpommern-Rügen

• Integrationskursträger (BAMF)
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