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Спеціаліст по догляду
за людьми похилого віку
( § 43 b SGB XI)згідно з

Помічник у веденні
домашнього
господарства
(для приватних

)та юридичних осіб

Термін:

640 годин в маленьких групах. Додатково передбачена практика (не обов´язково, за бажанням).

Участь:

Необхідно отримати запрошення на курс у Job Center/Agentur für Arbeit (рекомендується мати

при собі брошуру з необхідним обраним модулем)

Мета:

Модуль 3 передбачає ціль отримати професійну кваліфікацію та отримати необхідні базові

знання німецької мови для данної професії за допомогою спільної роботи тренера та викладача

німецької мови. Також відвідуванння данного курсу посприяє скорішому працевлаштуванню на

підприємствах в регіонах з можливістю застосувати отримані знання мови на практиці.

Місцезнаходження:

Greiz (Грайц)

Що Вам пропонується:

· Базові знання про професійну діяльність помічника у сфері будівництва

· Знання різноманітного обладнання (машин), матеріалів, а також технічне обслуговування

даних пристроїв

· Прості будівельні та монтажні роботи

· Прості роботи з гіпсокартоном та цегляною кладкою

· Зняття/покриття фарби на стінах

· Навчання техніці безпеки на будівельних майданчиках

· Водопровідні та монтажні роботи

· Можливість отримати необхідні знання мови в сфері будівництва як практично так і

теоретично

· Ведення необхідної документації

· Можливість підготуватись до складання іспиту на знання мови в рамках данної освітньої

школи.
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