ICI

TAMPON

ENDROIT

❖ КОЈ МОЖЕ ДА
АПЛИЦИРА?
• Завршени средношколци
од сите профили
• Возраст 18-25 г.
•

Интерес за практична
обука во Германија

❖ КАКО ДА СЕ
АПЛИЦИРА?
• Преку мејл info@cso.mk
• Лично во канцелариите
на ЦСО

• Потребни документи при
апликација:
- CV со фотографија
- копии од свидетелства
- останати сертификати

Центар за стручна обука
ЦСО
организира за завршени
средношколци
АДРЕСА
ЦСО Центар за Стручна Обука
Комплекс ЕМО
С. Косел
6000 Охрид
+389 46 263 160
+389 46 231 969
info@cso.mk
www.cso.mk
FACEBOOK
ЦСО Центар за стручна обука

ОБУКА И РАБОТА ВО
ГЕРМАНИЈА
-Диплома призната во ЕУ-

❖ КОИ СМЕ НИЕ?
ЦСО – Центарот за стручна обука е со
седиште во индустрискиот комплекс
на ЕМО Охрид, каде што се наоѓаат
училниците за теоретска настава и
полигоните за практична обука.
Организирани се повеќе практични и
теоретски обуки со експерти од
Германија.

❖ ШТО НУДИМЕ НИЕ?
•

6 месечен бесплатен курс по
германски јазик до А2 ниво

•

после 1 месец – договор за учење
во Германија

•

обука за апликација за виза во
Германска амбасада

•

сместување во Охрид за време на
обуката

❖ШТО ДОБИВАТЕ ВО
ГЕРМАНИЈА?
• 3 годишна стручна обука
за следните струки:
- кнауфери
- монтери на скелиња
- обложувачи на подови
плочкари
❖ -ШТО
НУДИМЕ НИЕ?
- молери/фарбари
•
6 месечен бесплатен курс по
- паркетари
германски јазик до А2 ниво
- поставувачи на
•
после
1 месец – договор
за
индустриски
подови
учење
во Германија
- елетромонтери
- водоинсталатери
• обука
за апликација за виза во
монтери
за парно
Германска амбасада
греење
• сместување во Охрид за време на
- пекари
обуката
- месари
• Организирано сместување
• Минимален месечен
надомест 850 до 1000 ЕУР
(нето)
• Пензиско и здравствено
осигурување

❖КОИ СЕ
ПРИДОБИВКИТЕ?
• Високо-квалитетно
образование по германски
стандарди
• Стекнување на практично
работно искуство и
вештини
• Диплома, која е призната
во ЕУ
• После 3 годишната обука
стекнување на статус на
сертифициран занаетчија
• Можност за водење
работен тим

