
Καινούργιος δρόμος προς 
το επάγγελμα
Καινούργιος δρόμος προς 
το επάγγελμα

JobConnections
Rosensteinstraße 9
70191 Stuttgart
Fon: 07     11/2    16-88    919
Fax: 07 11/2 16-88 929
www.JobConnections.de

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή  
9.00  – 17.30 

Πρόσβαση  
με τη γραμμή U12 μέχρι 
τη στάση Milchhof 
(Το JobConnections είναι 
ακριβώς απέναντι από το 
σινεμά UFA-Kinopalast)

Evangelische Gesellschaft

Κατ΄ εντολή της:Φορέας:

Μας βρίσκετε εδώ:

για νέους από τη Στουτγάρδη
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  Επιπλέον διαθέτουμε ένα κέντρο παροχής πληροφοριών ως προς τις αιτήσεις για εύρεση εργασίας με υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδύκτιο (ίντερνετ). Ευχαρίστως στηρίζουμε την κόρη ή τον γιο σας στη συμπλήρωση των αιτήσεων.  Μία επαγγελματίας φωτογράφος για τις απαραίτητες για τις αιτήσεις φωτογραφίες, τυπώνει αυτές με χαμηλό κόστος. 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: 

07 11 / 2 16-88 919 
‘H ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.

τις απαραίτητες για τις αιτήσεις φωτογραφίες, τυπώνει αυτές με χαμηλό κόστος. 

  Ο γιος σας ή η κόρη σας βρίσκεται 
προς το παρόν σε επαγγελματικό 
αδιέξοδο?

  Χρειάζεστε πληροφορίες, για το πως 
μπορείτε να στηρίξετε την κόρη σας 
ή τον γιο σας?

  Θέλετε να αποκτήσετε μία γενική 
άποψη ως προς τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες για νέους?

To JobConnections είναι 
για εσάς μία δωρεάν 
προσφορά της ευαγγελικής 
εταιρίας κατ´ εντολή 
της πρωτεύουσας του 
ομόσπονδου κρατιδίου 
της Στουτγάρδης. 

ΕΜΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΟΜΕΙΣ:
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  Δουλειές
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ικές σχολές
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  Ευκαιρίες 
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  Προαγωγή σ
τη χρήση της

 γλώσσας 
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   Ανερξατησ
ία

  Πρακτική ε
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓ
ΓΕΛΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ 
ΤΟ ΓΙΟ ΣΑΣ Η ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΣΑΣ Η 
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.

για νέους από τη Στουτγάρδη


