За телефоном. Електронною
поштою. При особистій зустрічі.
Ми тут для тебе.

Charlottenburg-Wilmersdorf
Königin-Elisabeth-Straße 49, 14059 Berlin

Мережевий пункт Берлінського агентства з
працевлаштування молоді

Friedrichshain-Kreuzberg
Charlottenstraße 87, 10969 Berlin

Головне управління освіти, молоді та сім‘ї
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin

Marzahn-Hellersdorf
Rhinstraße 86, 12681 Berlin
Mitte
Lehrter Straße 46, 10557 Berlin

Телефон: +49 30 – 90191919
e-mail: jba@jba-berlin.de
веб-сайт: www.jba-berlin.de
JBA @Instagram: @jba_weildeinezukunftzaehlt

Neukölln
Sonnenallee 282, 12057 Berlin

Наші години роботи

Pankow
Storkower Straße 133, 10407 Berlin

понеділок та четвер – з 08:00 до 16:00
середа та п‘ятниця – з 08:00 до 12:30
четвер – з 08:00 до 18:00

Reinickendorf
lnnungsstraße 40, 13509 Berlin
Spandau
Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin
Steglitz-Zehlendorf
Händelplatz 1, 12203 Berlin
Tempelhof-Schöneberg
Alarichstraße 12-17, 12105 Berlin
Treptow-Köpenick
Pfarrer-Goosmann-Straße 19, 12489 Berlin

Видавник: Берлінське агентство з працевлаштування молоді – Оформлення: BÜRO ENDE – Фотографії: Max Lautenschläger
Логотип Агентства з працевлаштування молоді: учні центру професійного навчання OSZ Kim, класи OF 141/BOS 41

Lichtenberg
Gotlindestraße 93, Haus lA, 10365 Berlin

Ukrainisch

Агентство з працевлаштування
молоді має 12 відділень в
Берліні. Обирай найближче.

Консультації
для
твого
майбутнього.

Консультації для
твого майбутнього.

У тебе є питання?
Ми знайдемо відповіді.

Тобі від 15 до 25 років і в тебе є питання щодо
професійного майбутнього? Не проблема!
Ми тобі допоможемо отримати відповіді.
Подзвони нам або напиши електронною поштою,
і запишись до нас на консультацію.

Тобі хотілося б знати, що з нами можна обговорити?
Відповідаємо: все, що стосується твого професійного
майбутнього — для нас не буває незначних або
занадто складних питань, ми консультуємо і
знаходимо рішення для будь-якої проблеми.

Ми, співробітники Берлінського агентства з
працевлаштування молоді, надаємо консультації
та підтримку в дванадцяти пунктах, де вам
допоможуть підібрати для себе доречну середню
та вищу освіту.

Освіта.

Хто ми.

Добровільно.
Конфіденційно.
Безкоштовно.
Що ми обіцяємо.

Ти самостійно вирішуєш, що бажаєш з нами обговорити.
Ми нікому не будемо розповідати про твої проблеми без
твого дозволу. Звісно, наша консультація буде для тебе
безкоштовною.

Корисно знати.

Якщо ти ходиш до інтегрованої середньої школи, гімназії або
іншої загальноосвітньої школи — запитай в секретаріаті про
співробітників з професійної та навчальної орієнтації
(BSO-Team) і отримай консультацію прямо у себе в школі.
Простіше нікуди.

Ти шукаєш підходящу освіту або інформацію для подання
своєї кандидатури для працевлаштування? У нас ти отримаєш
найкращі поради і, звісно, ми допоможемо тобі з пошуком місця
в освітніх закладах.

Школа.

Ти задаєш собі питання, що буде після школи, або хочеш
надолужити програму, щоб отримати шкільний атестат? Гарна
ідея! Ми проконсультуємо щодо всіх шкільних можливостей.

Вища освіта.

Ти випускаєшся зі школи і бажаєш дізнатись про можливості
отримання вищої освіти? Ми знайдемо відповіді на всі твої
питання щодо навчання у вузах.

Ми формуємо
майбутнє.

Персонал Берлінського агентства з працевлаштування молоді
складається з фахівців та фахівчинь бірж праці, центрів
зайнятості, установ допомоги неповнолітнім та професійнотехнічних училищ.

Як ми працюємо.
Наші фахівці та фахівчині співпрацюють між собою під одним
дахом. Тому ми швидко і ефективно знаходимо найкращі
рішення для побудови успішного професійного майбутнього.
Ми діємо за підтримки Головного управління освіти, молоді
та сім‘ї, Головного управління з питань інтеграції, праці та
соціальних питань, а також Регіональної дирекції БерлінБранденбург Федеральної служби зайнятості.

Інші проблеми.

Ти плануєш багато чого досягти, але зараз не можеш
сконцентруватися на своєму професійному майбутньому,
оскільки твоя голова зайнята зовсім іншим? Приходь, ми тобі
допоможемо. Наша консультація цілком конфіденційна.

Чого ми прагнемо досягти.
Наша ціль – підтримувати молодих мешканців Берліну на шляху до
трудової діяльності та забезпечити для них партнерський супровід.

