اطالعات دیگر
مهدودیت سنی و مدرک تحصیلی برای شروع دوره
آموزش الزم نمیباشد.
با این حال ،خارجی ها باید در سطح ( ب )1مهارت
زبان آلمانی داشته باشند.
آموزش به عنوان یک راننده حرفه ای  3ساله
است.
برنامه درسی در زمینه فن آوری ،قوانین ترافیکی،
آشنایی با اسناد حمل و نقل و مقررات اجتماعی
میباشند.
دوره آموزشی شامل ٪70وعملی و حدود ٪30
تئوری در مدارس حرفه ای در نویمونستر و
فلنسبورگ انجام می شود.
پس از اتمام موفقیت آمیز ،راننده حرفه ای میتواند
به عنوان یک راننده کامیون یا توزیع کننده مشغول
بکار شود.
دریافت حقوق در سالهای آموزش:
سال اول آموزش  700.00 €خالص
سال دوم آموزش  753.00 €خالص
 3سال آموزش  847.00 €خالص
به عنوان یک راننده حرفه ای ،آموزش دیده ،بسته
به شرایط و تجربه 2000 ،یورو و بیشتر دریافت
خواهید کرد.

مقررات
مسئولیت و احترام به مردم ،به محیط زیست،
به وسیله نقلیه ،به محموله
رفتار کنترل شده ،حتی در شرایط استرس زا
قادر به رهبری با مسئولیت کامیون
فهم فنی
مهارت های ارتباطی برای برخورد با مشتریان
توانایی به کار بردن ،انعطاف پذیری
آمادگی جسمانی و روانی
حساب کردن
تحمل داشتن
لذت بردن از رانندگی و کار با وسایل نقلیه

DRK Betreuungsdienste
Region Kiel GmbH

راننده حرفه ای زن یا مرد:
در جستجوی کارآموزان هستیم

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

www.drk-mit.de

در چند سال آینده ،نیاز به رانندگان حرفهای در
آلمان میباشد
اگر شما به این دوره آموزشی سه ساله عالقمند
هستید ،می توانید با گروه پشتیبانی سیار صلیب
سرخ آلمان تماس بگیرید و اطالعات تماس خود
را در اختیار آنان بگذارید .همه عالقمندان دعوت
برای یک جلسه اطالعاتی میشوند.
تاریخ و مکان اعالم خواهد شد مترجمان برای
زبان عربی ،فارسی و دری و کردی در مکان
حضور دارند.
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