“ارزیابی علمی و عملی در زمینه ی تدارکات و لجستیک  -مواعد سال „2019
شما خواهان کار در زمینه ی لجستیک در آلمان هستید؟
https://www.facebook.com/maritimescompetenzcentrum

به مدت  10روز ارزش یابی مدارک و تعین کارایی شما ،با دریافت گواهی ازاتاق بازرگانی هامبورگ.
 .1روند کار:
◦ تهیه ی  AVGSاز مرکز کار
◦ ارائه ی  AVGSبه  ma ocقبل از شروع دوره ی آموزشی
 .2شروع دوره ها
 °بطور مرتب هر دو ماه یک بار  /به موعد دوره های آموزشی نگاه
کنید

مفاد ارزیابی صالحیت:
• دستگاه های جابجایی  /شتاپلر  /طریقه ی کار با دستگاه
ها و تصور احجام
• چیدن & " شمارش  ،اندازه گیری  ،وزن کردن"
آشنایی با مدارک انبارداری
همچنین
• مهارت های صنعتی برای ارزیابی "نگهداری و حفاظت
کاال"
• مسایل انبارداری و لجستیک و همچنین امنیت محموله
ها و
بسته بندی
• محتوای درسی شغل "لجستیک" در آلمان
• رفتار &
توقعات
• آماده سازی برای تقاضای کار بصورت فردی

شرایط شرکت در دوره ی آموزشی:
• آشنایی اولیه با زبان آلمانی
• داشتن تجربه کار در زمینه ی لجستیک در
کشور مبدأ یا آرزوی کارآموزی در زمینه ی
"لجستیک"
• یا تمایل شروع به کار در بخش
لجستیک
• تمایل کاری در بخش لجستیک ( همچنین در
شیفت کاری متفاوت)
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: Svenja Steffens (0175/3555816) oder svenja.steffens@ma-co.deتماس
آدرس و مسیر محل کارآموزی:
ma-co maritimes competenzcentrum GmbH
Köhlbranddeich 30, 20457 Hamburg
Anfahrt öffentlich
HVV- Fähre 61 von Landungsbrücken
(Brücke 2) bis Neuhof



Bus 152 ab S-Bahn Wilhelmsburg bis
)Nippoldstraße (West



Im Anschluss an Fähre oder Bus je 3 min.
Fußweg

به مدت  10روز ارزش یابی مدارک و تعین کارایی شما با دریافت گواهی ازاتاق بازرگانی هامبورگ.
مواعد سال :2019
 .1دوره ی  2019برگزار می شود15.2.201 – 4.2.2019 :
برنامه جهت دریافت اطالعات
◦ چهارشنبه 16.1.2019 ،ساعت 11:00
◦ پنج شنبه 24.1.2019 ،ساعت 11:00
 .2دوره ی  2019برگزار می شود12.4.2019 – 1.4.2019 :
برنامه جهت دریافت اطالعات
◦ چهارشنبه 14.3.2019 ،ساعت 11:00
◦ پنج شنبه 20.3.2019 ،ساعت 11:00
 .3دوره ی  2019برگزار می شود28.6.2019 – 17.6.2019 :
برنامه جهت دریافت اطالعات
◦ پنج شنبه 29.5.2019 ،ساعت 11:00
◦ پنج شنبه 6.6.2019. ،ساعت 11:00

