NAUKA NIEMIECKIEGO
DO PRACY W ZAWODZIE
Jak zawodowe kursy językowe
pomagają znaleźć pracę

Rząd federalny oferuje osobom z pochodzeniem migracyjnym zawodowe kursy językowe, które mogą
ułatwić pracę zawodową. Dobra znajomość języka niemieckiego zwiększa szanse na dobrą pracę oraz
ułatwia życie codzienne. Tutaj przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kursów.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAWODOWYM
KURSIE JĘZYKOWYM?
Kursy językowe są przeznaczone dla imigrantów, obywateli UE oraz Niemców z pochodzeniem migracyjnym.
W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły kurs
integracyjny lub posiadają znajomość języka na poziomie
B1. B1 oznacza rozumienie większości treści tekstów o
znajomej tematyce, jeżeli zostały one sformułowane
jasnym, przejrzystym językiem. Więcej informacji na
temat poziomów biegłości języka można uzyskać w
Agencji Pracy (Agentur für Arbeit) lub w ośrodkach
pośrednictwa pracy (Jobcenter).
GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NA KURS?
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W
ZAWODOWYM KURSIE JĘZYKOWYM?
Zawodowy kurs językowy to możliwość poprawy znajomości języka w krótkim czasie. A także możliwość
szybszego poznania specyfiki środowiska pracy w Niemczech. Zawodowe kursy językowe umożliwiają poznanie
wszystkich ważnych pojęć związanych z danym zawodem.
Wiedza ta pozwala szybciej znaleźć odpowiednie miejsce
pracy. Także osoby, które już pracują, mogą skorzystać
zawodowo dzięki kursom.
ILE KOSZTUJE KURS?
Kursy są bezpłatne dla osób bezrobotnych. Pracujesz
i nie pobierasz świadczeń od Agencji Pracy (Agentur
für Arbeit)? W takiej sytuacji za kursy językowe zapłacisz niewielką kwotę. Istnieje także możliwość pokrycia
wszystkich kosztów przez pracodawcę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
bmas.de/zawodowe-kursy-językowe

Osoby, które jeszcze nie mają pracy: Wystarczy skontaktować się z pracownikiem Agencji Pracy (Agentur für
Arbeit) lub ośrodka pośrednictwa pracy (Jobcenter). Można tam uzyskać informację, która szkoła językowa oferuje
kursy, a także odpowiedzi na wszystkie inne pytania.
Osoby, które już pracują: Osoby, które mają już pracę,
odbywają praktykę zawodową lub chcą wykonywać w
Niemczech swój dotychczasowy zawód, mogą skontaktować się bezpośrednio z Federalnym Urzędem ds.
Migracji i Uchodźców w swoim kraju związkowym.

