Nabór do V edycji projektu ''Praktyki w Niemczech''
środa, 12 lipca 2017
Trwa nabór do V edycji międzynarodowego projektu „Praktyki w Niemczech”. Uczestnikiem może być każdy, w wieku 18–35
lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, jeżeli tylko nie pracuje i chciałby zdobyć doświadczenie zawodowe zgłoś się do
nas!
UDZIAŁ W PROJEKCIE OBEJMUJE:
- Bezpłatny intensywny kurs języka niemieckiego – 120 godzin
- Bezpłatne szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji, praktycznej sprzedaży
- Dwumiesięczny wyjazd do Niemiec na szkolenia, kurs językowy oraz praktyki zawodowe w niemieckich firmach,
dostosowane do Twoich preferencji; podczas wyjazdu jest zapewnione zakwaterowanie, kieszonkowe, pokrycie
wszelkie kosztów pobytu, ubezpieczenie, opiekę polskojęzycznego mentora
- Pobyt w Niemczech obejmuje zwiedzanie i poznanie kultury Niemiec i regionu Saksonia
- Po powrocie z zagranicy możliwość skorzystania z płatnego stażu oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia
Projekt adresowany jest do osób, które spełniają łącznie kryteria:
- 18 - 35 lat,
- Osoby niepracujące
- Z wykształceniem maksymalnie średnim lub policealnym
- Osoby nieuczące się w trybie dziennym
- Osoby zamieszkałe w województwie małopolskim.
Studenci studiów zaocznych i wieczorowych mogą wziąć udział w projekcie.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia do projektu można przesyłać za pośrednictwem strony www.praktykiwniemczech.inbit.pl

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
Osobiście w biurze projektu InBIT: ul. Szlak 8a/5 Kraków
Telefonicznie: 12 626 00 95
e-mail: praktykiwniemczech@inbit.pl
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