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Contato

O projeto »Carriera« está sendo incentivado no âmbito do programa 
»Integrationsrichtlinie Bund« do ESF (Fundo Social Europeu) pelo 
Ministério Federal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Nossos parceiros:

arbeit und ausbildung e.V.
Bezirksamt
Neukölln 
von Berlin



Serviços de emprego para cidadãs 
e cidadãos europeus

Cooperação com empresas

No projeto Carriera auxiliamos imigrantes europeus residen-

tes em Berlim-Neukölln na inserção professional. 

Esse programa foi possibilitado através da Prefeitura de 

Neukölln e está sendo implementado por AYEKOO e.V. Nós 

oferecemos nossa consultoria em ingles, francês, espanhol e 

alemão.

Quem pode participar?

Imigrantes europeus que procuram cursos profissionalizantes 

ou um trabalho:

• com idade entre 18 e 35 anos

• residentes em Berlim-Neukölln

• com nível de alemão B1

O que nós oferecemos?

AYEKOO e.V. possibilita apoio individual:

• encaminhando o candidato para um trabalho ou curso 

profissionalizante

• com consultorias frequentes para planejamento profissional

• considerando as experiências dos candidatos trazidas 

de seus países

• integrando a cultura e as competências linguísticas

• ajudando na elaboração do currículo e preparando o 

candidato para entrevistas de emprego

• promovendo encontros com empresas de Berlim

• oferecendo cursos de alemão

Quer saber mais? Então ligue pra nós e marque uma hora 

sem compromisso ou custos.

O objetivo é encontrar um emprego ou uma vaga num curso 

de formação profissional que se adeque às qualificações e 

interesses do participante, sempre considerando o conceito de 

Diversity Management, que diferenças culturais e experiên-

cias de cada empregado podem contribuir ainda mais para o 

sucesso da empresa.

Diversity para empresas de Berlim

Através da cooperação com AYEKOO e.V. as empresas 

se beneficiam: 

• das nossas informações a respeito do tema 

Diversity Management na procura por pessoal

• do encaminhamento de pessoal adequado com 

competências especiais como idima, experiência 

profissional ou background cultural

Para essa tarefa trabalhamos lado a lado com firmas de 

Berlim e estamos sempre à procura de novos contatos 

empresariais. 


