
Про організацію Bin e. V.
Bin e.V.  прагне до професійної інтергації мігрантів 
у Гамбурзі. Основна увага приділяється успішній 
інтеграції у суспільство за допомогою підтримки 
у доступі на ринок праці. Як самоорганізація 
мігрантів, організаця виконує у Гамбурзі функцію 
рольової моделі.

Bin e.V.- некомерційна асоціація, яка надає 
консультації щодо всіх питань, пов’язаних з 
оцінкою професійних навичок, підготовкою до 
процедури визнання шляхом проведення заходів 
щодо професійної кваліфікації та навчання, 
пошуком роботи та підтримкою у разі виникнення 
складнощів, які стосуються мовного бар’єру 
пов’язаного з роботою.

У Bin e.V. ми пропонуємо учасникам індивідуальні 
консультації, супровід та довгострокову підтримку. 
Ми працюємо у режимі коучінгу віч на віч та  з 
використанням цифрових технологій, а також по 
телефону, у разі необхідності.

Окрім цього, ми пропонуємо проєкти з підтримкою 
у вивченні німецької мови та професійною 
підготовкою, зокрема практичку допомогу, яка 
стосується повсякденного життя та інтеграції.

Bin e.V. має велику кількість контактів з бізнес-
спільнотами, та завдяки цьому може оптимально 
підтримувати учасників у працевлаштуванні, та у 
період випробувального терміну, безпосередньо на 
підприємстві.

Дізнатися більше:
http://www.bin-ev.hamburg/

ПРОФЕСІЙНИЙ 
СУПРОВІД У СФЕРІ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
BIB – це професійна консультація 
у сфері робочої інтеграції, а також 
тренінг, щодо подачі заяв та 
працевлаштування
на роботу.

*німецькою, англійською,арабською, дарі, французькою,
італійською, румунською

BIB - це програма від Bin e.V., яка 
орієнтованана на професійну 
інтеграцію.
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 ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

 Вівторок та Четвер з 10:00 до 14:00

 *для призначення індивідуальної консультації 

звертайтесь за телефоном або електронною 

поштою, вказаними нижче.

 АДРЕСА: 

 Bin e. V. 

Hasselbrookstraße 164

 22089 Hamburg-Wandsbek

 Контактна інформація:

 Tel: 040-535 490 03 

 E-Mail: info@bin-ev.hamburg

Maßnahmenummer:

123/7174/20

Trägernummer:

123/17495

 ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ? 

Особи, які мають право на пільги відповідно до SGB 

II та SGB III. Дана програма професійної інтеграції 

на ринку праці також орієнтована на людей, які 

вимушено виїхали з України через війну та які мають 

дозвіл на роботу в Німеччині.

 ЩО МОЖЕ ЗАПРОПОНУВАТИ ВАМ BIN E.V.?

 Індивідуальна консультація

 Аналіз потенціалу та мовного рівня

 Індивідуальна робота з усунення мовного бар’єру

 Розвиток комп’ютерних та професійних навичок у 

роботі з офісними програмами (EDK)

 Обробка документів необхідних для 

працевлаштування

 ЗМІСТ:

 BIB – коучінг у сфері професійної інтергації 

та допомога у підготовці подачі заяв для 

працевлаштування, який надається організацією 

Bin e.V. Коучінг складається з програми курсів, які 

допоможуть вам інтегруватись у робоче середовище. 

Дана  програма надається відповідно до § 45, абз. 1 

ст. 1 Nr. 2 соціального закону SGB III.

  

ПРОГРАМА СКЛАДАЄТЬСЯ З 4 МОДУЛІВ:

  МОДУЛЬ 1 – аналіз потенціалу та компетенцій, 

бар’єрів під час працевлаштування.

 МОДУЛЬ 2 – розширення  компетентності за 

допомогою мовного супроводу, а також зниження 

індивідуальних бар’єрів під час працевлаштування. 

 МОДУЛЬ 3– обробка документів для подачі заявки на 

роботу та підготовка до співбесід.

 МОДУЛЬ 4 – навчання виробничій практиці шляхом 

підготовки та супроводу, а також виробничого 

випробування.


