Kurs trajnimi GAV: Nga fillimi në fundr

Kompanitë zgjedhin punonjësin a punonjësit direkt ose punonjësi a punonjësit aplikojnë në
kompaninë e tyre direkt në PK Reinigung (Pastrimi PK)

Kërkesa: Pagesë e kostove administrative për 12 muaj

Aplikim për kurs trajnimi GAV

Testi për aftësitë gjuhësore, niveli A2.2
Ku gjuha amtare nuk është gjermanishtja, dhe ku është dhënë kualifikimi për gjuhën gjermane

A2.2 kualifikimi i dhënë

A2.2 kualifikimi nuk është dhënë

Kursi i gjuhës gjermane në nivelin A2.2

Moduli bazë:
Zgjedhja, rezervimi dhe pjesëmarrja në vendin dhe datën

Figurat në
gjuhën tuaj

Përfundim me sukses i provimit të stazhit

Zgjidh modulin e specializimit:
Zgjedhja, rezervimi dhe pjesëmarrja në vendin dhe datën

Mirëmbajtje/pastrim spitali

Pastrim specialiteti

Pastrim automjetesh

Përfundim me sukses në provimin final

Rrogë më e mirë, kompetencë më e lartë, cilësi më e lartë

Kursi i trajnimit GAV

Aplikim përmes kompanive të mbështetura nga GAV: Hapat

2. ë gjuhësore në gjermanisht janë dëshmi
të kualifikimit ose mungesës së kualifikimit
A ka punonjësi ose a kanë punonjësit dëshmi
të kualifikimit në gjermanisht në nivelin A2.2
ose më të lartë? Për më shumë informacion në
lidhje me nivelin A2.2 shiko
pk-reinigung.ch

Nuk ka dëshmi të nivelit A2.2 në dispozicion?
Dërgoji punonjësit ose punonjësve një test
për gjuhën.
Është i thjeshtë dhe nuk zgjat shumë.
Datat dhe oraret për testin në zonën tuaj janë
renditur në pk-reinigung.ch.
Nëse testi i gjuhës tregon se mungojnë aftësitë
e nevojshme për gjuhën: Datat dhe vendet për
kurset e gjuhës gjermane janë renditur në pkreinigung.ch
Pjesëmarrja në kurset e gjuhës gjermane
PK Reinigung ofron kurse të gjuhës gjermane
deri nivelin B1 duke e përfshirë edhe këtë nivel.
3. Aplikimi dhe pjesëmarrja në trajnimin
GAV Nëse personi i zgjedhur dhe i interesuar
është i aftë në gjermanisht sipas nivelit A2.2
ose më të lartë, atëherë ai mund të aplikojë për
Modulin Bazë.
Zgjidh vendin: Kurset GAV janë të
disponueshme në Rickenbach SO, Dietikon
dhe St. Gallen. Zgjidhni një vend për kursin
tuaj.

Zgjidh datën: Kurset fillojnë me Modulin Bazë.
Njësitë e kursit bëhen gjatë javës dhe të
shtunave.
Pas përfundimit të Modulit Bazë, pjesëmarrësit
ulen për një provim stazhi. Ky përbëhet nga
pyetje me përgjigje me alternativa.
Zgjedhja e specializimit, vendndodhjes
dhe datës: Pas përfundimit me sukses të
ekzaminimit të stazhit, zgjidhen Modulet e
Specializimit:
Mirëmbajtje/pastrim
spitali,
Pastrim specialiteti ose Pastrim automjetesh.
Zgjidh vendndodhjen dhe datën e kursit.
Punonjësit
plotësojnë
Modulin
e
Specializimit.
4. 4. Provimi final dhe rritja e pagës Pas
përfundimit me sukses të Provimit Final,
paga minimale rritet me rreth CHF1 në orë.
Nëse punonjësi tashmë fiton më shumë, çdo
ndryshim i mëtejshëm i pagës është çështje e
kontratës së individit me vendin e punës.
Shpenzimet dhe rimbursimi
Çdo kompani e punonjësit merr CHF 100 në
ditë nga GAV si rimbursim kur kursi bëhet gjatë
orarit të punës dhe punonjësi merr pagë. Nëse
nuk është kështu, rimbursimi i bëhet direkt
punonjësit.
Në rast të kursit të trajnimit GAV, nuk ka
shpenzime për ju apo punonjësit. Çdo
kurs i gjuhës gjermane kushton CHF 100
për 52 mësime. Pjesëmarrësi paguan
koston; kompania mund të marrë përsipër
përgjegjësinë për këtë.

Për hollësi mbi aplikimin, shkoni në pk-reinigung.ch

1. Zgjedhja e punonjësve
Kriteret: Kosto administrative për 12 muaj të
marra nga pagat. Punonjësi ose punonjësit
janë entuziastë dhe kanë pontencial për t’u
përparuar më tej.

