
 

 

 

 

BaGtiv 

 

 

 

 BaGtiv مجموعة العيش المشتركة التكافلية الفعالة 
(Bedarfsgemeinschaft Aktiv) 

  45طبقا للمادة  AVGS MAT الدعم عن طريقتقدم 
  (SGB III)االجتماعية نون الشؤوناقمن 

ُمَمّكن من قبل مركزكم ألمور العمل أو وكالة 
  التوظيف         

 المؤسسة

                                                                        
       

Ingeus GmbH 

Holzhauser Straße 9 - 13509 Berlin  
  0- 193 62 72-030الهاتف
 030 - 72 62 193-10 الفاكس

reinickendorf@ingeus.de  ـwww.ingeus.de 

 Holzhauser Straße  محطة: 6U خط :قطار األنفاق
  133 وX33 ,125 حافلة: خط

  Holzhauser Straße محطة:
صباحاً   8:00 األثنين إلى الجمعة من الساعة: أوقات الدوام

 مساءاً   5:00إلى الساعة

 

 

 

Ingeus GmbH 

 Siemensdamm 50  ـ 13629 Berlin 

 الهاتف 6006-100 030-5213

 الفاكس 6006-101 030-5213

www.ingeus.de - spandau@ingeus.de 

Siemensdamm :ـ محطة U7 قطار األنفاق: خط 

   األثنين إلى الجمعة من الساعة: أوقات الدوام

إلى الساعة  5:00 مساءاً     ً  8:00 صباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا مهم بالنسبة لي
أمنياتاحتياجات، قيم،   

 يمكنني/ أستطيع
 مهارات 
اختصاصاتكفاءات/   

 خبرة

 أنا مهتم ب
مهمة هوايات، ميول،  

 هذا أنا
 شخصيتي

 صفاتي
 طباعي

صفة المذكر  استعملنامن أجل تحسين القراءة،   
  هذا المنشور في

 



 

 

 

 

هما يستهدف  هذا 

تكون مستقالً و تكسب مالك  تريد أن هل

                                ؟بنفسك

                                     ولكنك ال تعرف على نفسك من جديد، االعتمادأنت تريد  ـ
لى دعم أكبر في ج إالكنك تحت كيف يمكنك تحقيق ذلك،
                                            أخرى  أمورالصحة أو  المشاكل الشخصية مثل

؟ةفختلم  

                                         مجموعة العيش المشتركة التكافلية الفعالة عن طريق
وظيفة مناسبة لك. وزيادة على  ىالعثور عل فينساعدك 

 وأ استفسارات وجود نت وعائلتك في حالةأ ذلك ندعمك
حياتكم وظروفكم أو تعيق  تعرقل قد مشاكل

 الشخصية.                                                

                                                                                                    
 

                                                                                                   

ال تتوقف  ،خدمات مدربينا الخبراء للعملإّن   
على المستوى المهني فقط، وإنما  في مساعدتك

      المشاكل في حلّ  نبكاجإلى  ن كذلك في الوقوفمُ تك
                                                                             الشخصية

  

 

 

                                                                                                 
 

                                                                                                                                      
   

     

كوهذا ما نعرضه ل   

 تدريب فردي و دعم في العثور على       

                                                                                               وظيفة 
   
تطوير خطة عمل:ـ   

 كيف وفي أي مجال يمكننا  تقديم أفضل دعم لك ؟
 أي دور يلعبه المحيط الشخصي 

؟ ʺأين أقفʺ: احتياجاتكاستشارة فردية وهادفة حسب  ـ          

؟          ما هو الشيء المهم بالنسبة لي  

مستندات وظيفية قوية التعبير                                                                   ـ
التدريب على ُمقابالت العمل ـ  
                                                                عروض العمل الخفية في سوق العمل ـ
ي في إيجاد حلول لمشاكلك الشخصيةتوجيهدعم  ـ  
          حص وترتيب مستنداتك  ف ـ
                                 مرافقتك إلى اإلدارات والمصالح  الحكومية                                                                                       ـ
مراسلة إدارة السكن ـ  

         Ingeus  ضمن موقع العمل  

       أجهزةالبحث عن منصب عمل في أماكن تتوفر فيها  ـ
      كمبيُوتر 

استعمال اإلنترنت مجاناً     ـ  

 

 

 

 

 اإلجراءات

  أسبوعا   30 مدة البرنامج 

 تدريب فردي
   مّرة واحدة في األسبوع لمدة ساعة ونصف ـ

  استشارة مرتبطة بزيارة

 من ضمنها:

زيارات منزلية ـ  

سكن،الالمرافقة إلى مواعيد معاينة  ـ  

المرافقة إلى اإلدارات والمصالح الحكومية واألطباء ـ  

بمعدّل نصف يوم في األسبوعبرنامج ورشة العمل   

 من ضمنه:

(Ingeus)       األفكاربوصلة العمل و ورشة  إنغييُوس  ـ

عوامل النجاح من خالل البحث عن منصب عمل ـ  

البحث عن مهنة مناسبة في سوق العمل الخفي  ـ  

لطلب التقدم إلى وظيفة عن طريق اإلنترنت  استراتيجيات ـ

النجاح في مقابلة العمل                                                                                                       ـ

التوجيه لمكالمة صاحب العمل هاتفياً لهدف محدد  ـ  

                                         واضح                                    و 

العمل نادي عروض ـ  

                                                                                                        

 تختار المواضيع الهامةل مدربيكسويًا مع  تعمل

.لك والضرورية بالنسبة  

                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                              

 

 

                                                                                 

                                                      

 

                         


