Programa Destí Alemanya
"La teva propera feina"

Destí Alemanya és un programa de les Cambres de Comerç que té com a objectiu
que personal qualificat pugui incorporar-se al mercat laboral alemany després
d'una formació intensiva en la llengua, mitjançant una immersió sociocultural.
La formació rebuda proporciona al participant possibilitats reals d'aconseguir amb
més rapidesa un treball a Alemanya.
Amb aquest programa et podràs beneficiar de:
>> 250 hores de formació en alemany a la ciutat de Bremen.
>> 3 mesos de residència a casa de famílies alemanyes.
>> Certificat de participació, materials didàctics.
>> Adaptació a les claus culturals.
>> Preparació i orientació laboral.
>> Examen oficial B1.

A les anteriors edicions més del 80% dels participants s'han incorporat al
mercat laboral i un 90% han aprovat l'examen oficial de nivell d'alemany B1.
I ara també pots participar al nou programa Destí Alemanya "Superintensiu 1 mes!"
que tindrà lloc l'estiu de 2015.

Què ofereix la Cambra?
Des de la Cambra de Comerç de Valls us oferim el programa Destí Alemanya "La teva
propera feina" orientat a la incorporació de personal qualificat al mercat alemany
després d'haver-se format intensivament en la llengua alemanya.

Presentació del servei
Descripció
El programa Destí Alemanya "La teva propera feina" és un programa de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Valls, per al desenvolupament de competències
específiques i necessàries per trobar feina a Alemanya. La formació rebuda proporciona
al participant possibilitats reals d'aconseguir amb més rapidesa un treball a Alemanya.
Més del 80% dels participants en aquesta iniciativa amb intenció d'incorporar-se al
mercat laboral ja ho han aconseguit. D'ells, dos de cada tres ho fan en una feina
relacionada directament amb la seva qualificació. I el 90% han aprovat l'examen oficial
de nivell d'alemany B1.
Destinataris


Persones motivades i decidides a treballar a Alemanya. No cal coneixement previ
de l'idioma alemany, fins i tot és recomanable doncs es parteix des de zero. Poden
participar persones de tot Espanya. Es requereix tenir la nacionalitat d'algun país
de la Unió Europea i preferentment ser titulat oficial universitari o tenir grau
superior.

Metodologia
Es desenvolupa en diferents fases des de l'arribada, allotjament, classes i formació en
orientació laboral. Fes clic a l'enllaç que trobaràs a continuació per veure com es porten
a terme les diferents fases, hores de durada de cadascuna i què inclouen:
http://www.destinoalemania.es/
Beneficis











250 hores de formació en alemany a la ciutat de Bremen.
Certificat de participació.
Materials didàctics.
Recepció a Bremen.
Trasllat a l'allotjament seleccionat.
3 mesos de residència a casa de famílies alemanyes.
Preparació per al mercat laboral.
Orientació a la recerca de feina.
Adaptació a les claus culturals.
Taxes examen oficial de nivell B1 (TELC, Ministerium des Inneren und des
Bundesamtes für Migration).

Programa destí Alemanya Superintensiu 1 mes
Si ja tens coneixements d’alemany i els vols incrementar. Modalitat del programa en la que,
només en 1 mes, pots impulsar els teus coneixements d’alemany, dins la seva cultura i el seu
mercat de treball.

A QUI ES DIRIGEIX:
A persones que ja tenen coneixements d’alemany, en dues vessants:
-

-

Persones que volen accelerar la seva incorporació al mercat de treball alemany. Gràcies
a aquest programa superintensiu d’alemany que es realitza a Alemanya, reforçaràs el
teu nivell de l’idioma i disposaràs dels coneixements necessaris per a moure’t amb
autonomia per Alemanya a través d’una integració cultural i un coneixement de com
funciona el seu mercat de treball i com pots aconseguir un treball.
Persones que desitgen accelerar el seu aprenentatge de l’idioma alemany i la seva
cultura, mitjançant un curs superintensiu d’alemany a Alemanya. Gràcies a aquest
programa i partint del nivell inicial de la persona, pots aconseguir un nivell B1 després
d’un mes d’estada a Alemanya.

QUÉ OFEREIX EL PROGRAMA:
Descripció General

-

Allotjament durant 1 mes en una casa d’una família alemanya (habitació individual).
Recollida a l’aeroport per part d’un tutor.
130 hores reals de curs superintensiu d’alemany, incloent tallers sobre diferents
temàtiques.

Objectius

-

Formar als alumnes en un entorn laboral alemany.
Assolir amb rapidesa el nivell B1 en l’idioma alemany.
Major coneixement de Claus culturals, costums, hàbits I política d’alemanya.

Més continguts

-

Alta a l’oficina de l’atur de Bremen (Arbeitsamt).
Com elaborar el teu currículum.
Com afrontar l’entrevista laboral.
Cerca eficaç i anàlisis de les ofertes de feina.
Drets i obligacions laborals dels residents comunitaris.
Aspectes socioculturals.
Historia
Altres activitats.

Tutor

El tutor s’encarrega de recollir-te a l’aeroport, traslladar-te a l’allotjament i acompanyar-te a les
diferents activitats programades.
Requisits

Disposar de coneixements “d’usuari bàsic” de l’idioma alemany. Per a facilitar l’elaboració d’un
grup homogeni, confirmem prèviament el nivell amb cada participant.

Calendari

El programa “destí alemanya laboral” començarà el dia 15 de Juny de 2015 a Bremen i finalitzarà
el dia 10 de Juliol de 2015. Totes les persones que hagin estat acceptades per entrar al programa
hauran de gestionar el seu propi vol a Bremen els dies 12, 13 i 14 de Juny de 2015 (el programa
no inclou el preu del vol).

Metodologia

http://superintensivodealeman.com/superintensivo-de-aleman-1-mes

Preu

1670 €

Contacte

Per a més informació, contactar a:
Cambra de Comerç i Indústria de Valls
C/ Jacint Verdaguer, nº 1
977 600 909
internacional@cambravalls.com
Sergi Mestres

