AVONTUUR DUITSLAND! DURF JE HET AAN?
WERK EN OPLEIDING IN DIVERSE SECTOREN,
!
ZOALS IN DE TECHNIEK, DE ZORG EN DE HORECA
WORD DEELNEMER VAN HET DUITSE PROJECT
MOBI-PRO EN PROFITEER VAN VELE VOORDELEN!
LAAT JE INFORMEREN EN INSPIREREN
OP DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST.
GEEF JE OP PER E-MAIL EN STUUR JE CV MEE.
Contactpersoon Nederland: Arie Dijkhuis
Gemeente Oldambt, tel: 0597-482000
Stuur jouw e-mail met bovengenoemde gegevens naar:
arie.dijkhuis@gemeente-oldambt.nl

KANSEN:
>
>

>

werken en wonen in Duitsland;
als je de duale beroepsopleiding na drie jaar succesvol hebt 			
afgerond, ontvang je een hoogwaardig diploma, waarmee 			
je in beide landen aan de slag kunt;
je volgt een opleiding en werkt gelijktijdig. Je bent in dienst bij 			
een werkgever en ontvangt al; een vergoeding van minimaal
€ 818,00. Verhuiskosten en reiskosten krijg je extra vergoed
(2x per jaar);
>
er is een contactpersoon in Duitsland voor je, 			
die je altijd kunt aanspreken en er wordt een 			
leuk bijprogramma voor je vrije tijd verzorgd;
>
je krijgt een leuk activerend lesprogramma 			
Duitse taal en cultuur in Nederland
(4,5 maanden);
>
je loopt stage in Duitsland: 4 - 6 weken;
>
samen met jou wordt een kamer voor je 			
gezocht in de plaats, waar je werkt en naar 			
school gaat.
Als dit goed gaat begin je in augustus als 'werknemer in
opleiding' of te wel AZUBI (Auszubildende).
Het echte werk in een instelling of bedrijf in
Noord-Duitsland.

Mogelijke beroepen zijn: bejaardenverzorgende, installatie- en
onderhoudsmonteur; voertuigtechnicus , auto-elektricien,
applicatieontwikkelaar, allround medewerker horeca, kok,
kapper en nog veel meer.

SPREEKT JE DIT AAN?

Neem dan contact op! Op 10 december vindt een
voorlichtingsbijeenkomst plaats in Winschoten van 09.30 tot 12.30 uur.
Vraag nadere informatie op via de telefoon of de mail.

JE BENT GESCHIKT ALS JE:
√
√
√
√
√
√
√

het avontuur “Werken, leren en wonen in Duitsland“ leuk vindt
werkloos bent
tussen de 18 en 27 jaar oud bent
vooropleiding: minimaal vmbo-KB diploma
nog geen opleiding in het duale systeem (leer-werktraject) hebt afgerond
geen voltooide academische opleiding hebt
de nationaliteit hebt van een EU-land.

DIT IS HET TRAJECT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 december: Voorlichtingsbijeenkomst in Winschoten
vanaf 10 december sollicitatiegesprekken met de projectorganisatie (in het Nederlands!)
januari 2016: Bevestiging deelname
februari 2016 begin scholing: Activerend trainingstraject Duitse (vak) taal en cultuur
(in Groningen)
duur trainingstraject: begin februari – 15 juni 2016
taaltoets voor certificaat B1: 15 juni 2016
stage in Duitsland: 20 juni t/m 28 juli 2016
begin duale opleiding ouderenverzorger Duitsland: 01 augustus 2016
duur opleiding: 3 jaar.

