Загальні умови
Номер курсу: на запит

Як до нас дістатися
Адміністрація та навчання

CBZ

Тривалість курсу
Від 10 тижнів до 6 місяців, залежно від
заброньованих модулів
Пн. – Пт.: з 08.15 до 15.30

München GmbH
Ваш партнер у
навчанні

Початок курсу: 13.06.2022
Оплата
Участь у кваліфікації може бути фінансово
підтримана за умови виконання певних
вимог.
Інформацію можна отримати у
відповідальних органах
для роботи (Agentur für Arbeit) та центру
зайнятості (Jobcenter).
Завершення
Внутрішній сертифікат CBZ

Зупинки:
Fasaneriestraße: автобус 53
Leonrodplatz: трамвай 20, 21

CBZ München GmbH
Leonrodstr. 54, 80636 München
Любов Функ
Адміністрація, підтримка учасників
Тел.: (089) 542612-11
Факс: (089) 542612-97
Ел. пошта: lfunk@cbz-muenchen.de
CBZ München GmbH
є через
TÜV Rheinland Group
атестований навчальний заклад
ZN-Nr.: 01600091950

MOVE DIGITAL
МОДУЛЬНА КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСНОВНІ ЗНАННЯ У ЦИФРОВОМУ
РОБОЧОМУ СВІТІ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ OFFICE

Загальна інформація
Курс дає користувачам знання на
цифровому ринку праці, що стосується
програм електронної пошти, цифрових
додатків, форм і шаблонів.
Також вивчаються офісні програми,
відеотелефонія (також на мобільних
пристроях), а також портали вакансій та
онлайн-заяви. Безпека даних також є
важливим елементом у цифровому
робочому світі.
Використання та поводження з
цифровими пристроями, а також знання
відповідної професійної термінології
стане частиною повсякденного
професійного життя.
Нові професійні можливості з’являються в
усіх сферах діяльності, промисловості та
послуг, а також у торгівлі
Хто може вступити до курсу
• Усі, хто хочуть здобути нові знання
• Ті хто хочуть змінити роботу або
перекваліфікуватися
• Ті, хто хочуть оновити свої знання
по даній темі

Контакт

Зміст навчання

Любов Функ
Адміністрація, підтримка учасників
Тел.: (089) 542612-11
Факс: (089) 542612-97
Ел. пошта: lfunk@cbz-muenchen.de

Модуль 1 / 40 днів
Німецька мова для профессії
Модуль 2 / 20 днів
Робота з компьютером

Гізела Колер
Адміністрація, підтримка учасників
Тел.: (089) 542612 - 0
Факс: (089) 542612-97
Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de
Натела Махарадзе
Адміністрація, підтримка учасників
Тел.: (089) 542612 - 11
Ел. пошта:
nmakharadze@cbz-muenchen.de

Модуль 3 / 30 днів
Практичні заняття

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модуль 4 / 30 днів
Використання програми Offiсe
Робота з програмою Office (наприклад
Office 365)
Робота з програмами електроної пошти
Робота з додатками
Робота з послугами месенджера
Відеотелефонія (Skype, Zoom, WebEx,
тощо)
Цифрова система обробки
замовлень/управління товарами
Цифрові навчальні платформи
Безпека даних
Портали вакансій та онлайн-заявки

Ваші переваги
•
•
•
•
•
•

Можливість швидко знайти роботу
Індивідуальна підтримка учасників
Практичні завдання
Соціально-освітня підтримка
Навчальний контент для цифрованого
ринку праці
Індивідуальне навчання

