Curso de formação GAV: Do início ao fim

As empresas selecionam empregados ou os empregados candidatam-se às empresas
ou diretamente à PK Reinigung (PK Cleaning)

Requisito: Pagamento de custos de administração de 12 meses

Candidatura ao Curso de formação GAV

Nível de teste de capacidades de idioma A2.2
Quando o idioma nativo não é Alemão, e não é fornecida nenhuma qualificação de idioma Alemão

Qualificação A2.2 fornecida

Qualificação A2.2 não fornecida

Curso de idioma Alemão para nível A2.2

Módulo básico:
Selecionar local e data, inscrição e participação

Gráficos em
no seu idioma

Completou com sucesso o exame intercalar

Selecionar módulo de especialização:
Selecionar local e data, inscrição e frequência

Manutenção/Limpeza de hospitais

Limpeza especializada

Limpeza automóvel

Completou com sucesso o exame final

Melhor salário, competência melhorada, qualidade mais elevada

Curso de formação GAV

Candidatura através de empresas suportadas GAV: Os passos

2. Testar capacidades do idioma Alemão, é
ou não prova de qualificação disponível
O(s) empregado(s) tem/têm prova de qualificação de idioma Alemão no nível A2.2 ou superior? Para informação relativamente ao nível
A2.2, consulte pk-reinigung.ch
Sem prova de nível A2.2 de Alemão disponível? Envie ao(s) empregado(s) um teste de
idioma.
É simples e não demora muito tempo.
As datas e horas para o teste na sua região
estão listadas em pk-reinigung.ch.
Se o teste de idiomas apresentar que as capacidades de idioma necessários estão em falta:
Estão listadas datas e locais para cursos de
idioma Alemão em pk-reinigung.ch
Frequentar cursos de idioma Alemão
PK Reinigung oferece cursos de idioma Alemão até e incluindo o nível B1.
3. Candidatura e frequência de formação
GAV Se a pessoa selecionada e interessada é
competente em Alemão no nível A2.2 ou superior, podem candidatar-se ao Módulo Básico.
Selecionar localização: Os cursos GAV estão
disponíveis em
Rickenbach SO, Dietikon e St. Gallen. Selecione uma localização para o seu curso.
Selecionar data: Os cursos iniciam com o Módulo Básico

As unidades do curso ocorrem durante a semana e aos Sábados.
Depois de terminar o Módulo Básico, os participantes efetuam o exame intercalar. Isto consiste em perguntas com respostas de múltipla
escolha.
Seleção de especialização, localização e
data: Depois de terminar com sucesso o exame intercalar, são selecionados os Módulos
de Especialização: Manutenção/Limpeza de
hospitais, Limpeza especializada ou Limpeza
automóvel.
Selecionar localização e data do curso. Os
empregados completam o Módulo de Especialização.
4. Exame final e ordenado aumentado Depois de completar com sucesso o exame final,
o ordenado mínimo aumenta cerca de CHF1
por hora. Se o empregado já ganhar mais,
qualquer ajuste posterior ao ordenado dirá
respeito ao local de trabalho contratado do
indivíduo.
Despesas e reembolso
Cada empresa do empregado recebe CHF
100 por dia a partir do GAV como reembolso
quando o curso decorrer durante as horas de
trabalho e o empregado recebe um salário.
Quando não for o caso, o reembolso é efetuado diretamente ao empregado.
No caso do curso de formação GAV, não existem
despesas para si ou para os empregados. Cada
curso de idioma Alemão custa CHF 100 para 52
lições. O participante paga o custo; a empresa
pode assumir a responsabilidade por isto.

Para detalhes de candidatura vá a pk-reinigung.ch

1. Seleção de empregados Critérios: Os custos de administração de mínimo 12 meses
foram retirados dos ordenados? O(s) empregado(s) está/estão entusiasmados e tem/têm
potenciais de desenvolvimento

