
Um  novo  caminho  
para  exercer  uma  profi ssãopara  exercer  uma  profi ssãopara  exercer  uma  profi ssão

PARA  OS  PAIS
UMA  INFORMAÇ

ÃO

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

Horário de expediente:
Segunda-feira a sexta-feira  
9.00 – 17.30 horas

Acesso: 
com o eléctrico U12 até 
a parada ‘Milchhof’ 
(o ‘JobConnections’ 
encontra-se directamente 
em frente dos cinemas 
do ‘Ufa-Kinopalast’)

Evangelische Gesellschaft

Em coordenação com:Mantenedora:

É   aqui,   onde   nós   nos   encontramos:

para gente nova de Estugarda
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  Dispomos, adicionalmente, de um Centro de Preparação para Concur-sos, com computadores e acesso ao Internet. Iremos, com muito gos-to, apoiar a sua fi lha / o seu fi lho ao se formularem os seus requeri-mentos de candidaturas.  Uma fotógrafa, com muita expe-riência nesse ramo, poderá tirar as devidas fotografi as de forma económica e efi ciente para aperfeiçoar a sua candidatura.

TELEFONEM PARA NÓS: 
07 11 / 2 16-88 919 
OU VENHAM NOS ENCONTRAR!

UMA INFORMAÇÃO PARA OS PAIS.

UM  NOVO  CAMIN
HO 

PARA  PODER  EX
ERCER  UMA  PRO

FISSÃO

  Será que a sua fi lha / o seu fi lho 
tem, no momento, certos problemas 
na sua profi ssão?

  Necessitam de informações de 
que maneira podemos ajudar a 
sua fi lha / o seu fi lho?

  Gostariam de conhecer as possibi-
lidades profi ssionais para gente 
nova?

JobConnections é um 
oferecimento gratuito 
da Sociedade Evangéli-
ca por incumbência da 
Cidade de Estugarda, 
Capital do Estado.

COM MUITO GOSTO PODEMOS DAR 
CONSELHOS À SUA FILHA / AO SEU 
FILHO, OU, TAMBÉM, A SI.
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NÓS TEMOS CONHECIMENTOS 
QUE SE REFEREM:

para gente nova de Estugarda

as devidas fotografi as de forma económica e efi ciente para aperfeiçoar a sua 

oferecimento gratuito 
da Sociedade Evangéli-
ca por incumbência da 
Cidade de Estugarda, 

para gente nova de Estugarda


