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COMUNICAT DE PRESA
GERMANIA - Proiect MobiProEu – The Job of my life
Programul, denumit MobiPro-EU, promovat însă mai intens de instituŃiile germane
sub numele de “The job of my life” se va desfăşura până la sfârşitul anului 2017 si se
adresează tinerilor din U.E. cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani (40 de ani în
cazul sistemului medical) care nu au un loc de muncă şi doresc să beneficieze de
sistemul german de formare profesionala, sau să lucreze în unul dintre sectoarele
care se confrunta cu cea mai mare lipsa de personal în Germania, cum ar fi cel
hotelier şi catering, medical şi informatic.
Se oferă tinerilor următoarele beneficii:
- FinanŃarea unui curs de limba germana in tara de origine (curs - 8 săptămâni)
- AlocaŃie de călătorie in Germania pentru interviu în vederea găsirii unui loc de munca.
- AlocaŃie de călătorie pentru stagiul de pregătire a cursului de formare profesionala.
- AlocaŃie de călătorie înapoi in tara de origine, după încheierea stagiului de formare
profesionala.
- AlocaŃie de călătorie pentru a urma curs de ucenicie în cadrul unei companii din
Germania.
- AlocaŃie de călătorie înapoi in tara de origine in cazul in care aplicantul abandonează
cursul de ucenicie
- FinanŃarea pentru un curs complet de limba germană în Germania, ca pregătire pentru
ucenicie la o companie germana. (curs pana la 4 săptămâni)
- FinanŃarea sau furnizarea unui curs de limba germană, în acelaşi timp cu derularea
cursului de ucenicie.
- FinanŃarea sau furnizarea de asistenta pentru formare profesionala (asistenta in ceea
ce priveşte cursul de limba germana si urmarea unui curs de ucenicie – abH-EU)..
- Asistenta financiara în vederea asigurării mijloacelor de trai in perioada uceniciei, in
care este inclus si cursul pregătitor de limba germană.
- Asistenta financiara in vederea asigurării mijloacelor de trai in perioada de derulare a
cursurilor de formare profesionala in cadrul companiilor.
- FinanŃarea sau acordarea de asistenta socio-pedagogica in vederea participării la
cursurile de formare profesionala.
Pentru lucrătorii calificaŃi in anumite domenii in care Germania se confrunta cu lipsa
de personal, programul „MobiPro EU” prevede anumite etape de finanŃare, cum ar fi:
- Suportarea costurilor unui curs de limba germana in tara de origine a aplicantului.
- AlocaŃie pentru călătoria in Germania, în vederea susŃinerii unui interviu.
- Cheltuieli cu schimbarea domiciliului în Germania, în situaŃia in care solicitantul a fost
angajat.
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- Acoperirea costurilor privind procedurile de acceptare pentru ocupaŃiile in care se
înregistrează lipsa de personal.
- FinanŃarea sau furnizarea unui curs complet de limba germană, în special in cazul
ocupaŃiilor din domeniul sănătăŃii.

OFERTE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA
/ CONTRACTE DE UCENICIE
 BUCATAR (curs de ucenicie de 3 ani ) – 3 posturi
În situaŃia in care un tânăr nu reuşeşte sa obŃină un contract de ucenicie pentru
ocupaŃia de bucătar, poate sa aplice pentru o meserie similara cum ar fi
o patiser,
o brutar,
o specialist in industria alimentara;
o măcelar.
 SPECIALIST IN DOMENIUL HOTELIER (curs de ucenicie de 3 ani) – 4 posturi
În situaŃia in care un tânăr nu reuşeşte sa obŃină un contract de ucenicie pentru
ocupaŃia de specialist in domeniul hotelier, poate sa aplice pentru o meserie
similara cum ar fi:
o specialist în restaurant;
o specialist în activităŃi de catering;
o asistent în management hotelier.
 SPECIALIST RESTAURANT (curs de ucenicie de 3 ani) – 4 posturi
În situaŃia in care un tânăr nu reuşeşte să obŃină un contract de ucenicie pentru
ocupaŃia de specialist in restaurant, poate sa aplice pentru o meserie similara cum
ar fi
o specialist în business hotelier;
o specialist în activităŃi de catering;
o asistent în management hotelier.
Termen limita pentru transmiterea aplicaŃiilor : 15.02.2014
Mod de aplicare:
Pentru informaŃii suplimentare şi transmiterea CV-ului în limba germană şi a solicitării de
aplicaŃie (scrisoare de intenŃie în limba germană) se utilizează adresa de e-mail:
zav-stuttgart-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de, în atenŃia dnei. Tanja Vodopic,
consilier EURES Stuttgart, responsabil proiect.
Pentru monitorizare se transmit cele doua documente dnei. Ileana Drăghici, responsabil
proiect pentru Romania, la adresa de e-mail Ileana.draghici@s4.anofm.ro

DIRECTOR EXECUTIV,
Reghina FĂRCAŞ
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