معلومات اضافية
ليس هناك عمر او مستوى دراسي محدد التدريب المهني
لبدء
ولكن مطلوب من االجانب اتقان اللغة األلمانية )مستوى
( B1
مدة التدريب المهني هي ثالث سنوات.
المنهج الدراسي يتضمن تعليم مواد دراسية مختلفة مثل
التقنية ،قوانين المرور ،مستندات النقل والتشريعات
االجتماعية
المنهج الدراسي يتضمن  %70تعليم عملي في ورشة
العمل و %30تعليم نظري في المدرسة التقنية في
مدينة نويمونستر  Neumünsterاو في مدينة

المواصفات الشخصية المطلوبة
اإلحساس بالمسؤولية تجاه الناس والبيئة والمركبة
والحمولة
القدرة على التصرف السليم وقيادة المركبة بأمان و
بمسؤولية حتى في المواقف الحرجة
المعرفة التقنية
القدرة على التفاهم و التواصل مع الزبائن

فلنسبورغ Flensburg

القدرة علي االرتجال و المرونة اثناء العمل

بعد اجتياز التدريب المهني سيكون بامكان المشترك العمل
كسائق شاحنة او كمشرف على العمل.
سيكون راتب المشترك خالل فترة التدريب المهني كما
يلي :
 .1خالل السنة االولى سيكون راتب المشترك
 700يورو شهريا قبل حسم الضرائب
 .2خالل السنة الثانية سيكون راتب المشترك 753
يورو شهريا قبل حسم الضرائب
 .3خالل السنة الثالثة سيكون راتب المشترك847
يورو شهريا قبل حسم الضرائب
بعد التاهيل و جمع الخبرة سيصل راتب المشترك الى
 2000يورو او اكثر شهريا قبل حسم الضرائب.

الكفاءة الجسدية والعقلية
المهارات الحسابية
القدرة على تحمل االرهاق
المتعة في القيادة والتعامل مع المركبة

DRK Betreuungsdienste
Region Kiel gGmbH

الرحلة الى مستقبلك الجديد
مهنة سائق الشاحنة
البحث عن مؤهلين

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 10-16:30 Uhr
Freitag:
10-12:30 Uhr
Kontakt:
DRK Betreuungsdienste Region Kiel gGmbH
Mobiles Integrationsteam
Küterstraße 8-12, 24103 Kiel
Sekretariat:
Hannelies Kühnle
Telefon 0431/22014 600, mit@drk-kiel.de

في السنوات القادمة سوف يتم البحث عن مؤهلين لمهنة
سائق الشاحنة في المانيا  .من لديه الرغبة او االهتمام
باالشتراك في دورة تآهيلية ) (Ausbildungلمدة ثالثة
سنوات ،بامكانه التسجيل لدى فريق الصليب االحمر
االلماني ) (MITوأعطاء بياناته الشخصية .
وسوف تتم دعوة كافة المشتركين لحضور اجتماع يتم فيه
شرح تفاصيل الدورة التاهيلية ) (Ausbildungوالمعلومات
المتعلقة به.
سيتم تحديد مكان وزمان االجتماع الحقا ,وسوف
يحضراالجتماع مترجمين باللغات العربية والكردية
والفارسية الى جانب المسؤولين عن هذا التدريب .

www.drk-mit.de
_________________________________________________
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