GAV Eğitim Kursu: Başlangıçtan Sona Kadar

Şirketler çalışanı (çalışanları) seçer veya çalışan (çalışanlar) şirketlerine müracaat ederler
veya doğrudan PK Reinigung’a (PK Temizleme) ye müracaat ederler

Gereksinim: 12 aylık yönetim giderlerinin ödenmesi

GAV Eğitim Kursu için Başvuru

Dil Becerileri Test Düzeyi A2.2
Ana dil Almanca değilse ve Almanca dil yeterliliği sağlanmadığında

A2.2 yeterlilik sağlanmışsa

A2.2 yeterliliği sağlanmamışsa

Almanca dil kursu A2.2 seviyesi

Temel modül:
Yer ve tarih seçimi, rezervasyon yap ve katıl

Grafikler
Kendi dilinizde

Ara sınavın başarıyla tamamlanması

Uzmanlık modülünü seçin:
Yer ve tarih seçimi, rezervasyon yap ve katıl

Bakım / Hastane Temizliği

Özel Temizlik

Otomotiv Temizliği

Final sınavının başarıyla tamamlanması

Daha iyi maaş, gelişmiş yetkinlik, daha yüksek kalite

GAV Eğitim Kursu

GAV destekli şirketler aracılığıyla müracaat: Adımlar

2. Almanca dil becerilerini test edin, yeterliliğin kanıtı olup olmadığını kanıtlayın
Çalışan (lar) A2.2 seviyesinde veya daha
yüksek bir Almanca yeterlilik belgesine sahip
olduğunu kanıtlamış mıdır? A2.2 Seviyesi ile
ilgili bilgi için bkz. pk-reinigung.ch

Almanca A2.2 Seviyesinin kanıtı yok mu? Çalışanı (ları) bir dil testine gönderin.
Bu basit ve uzun sürmez.
Bölgenizdeki test için tarihler ve saatler
pk-reinigung.ch adresinde listelenmiştir.
Dil testi gerekli dil becerilerinin eksik olduğunu gösteriyorsa: Almanca dil kursları için
tarihler ve yerler pk-reinigung.ch adresinde
listelenmiştir.
Almanca dil kurslarına katılma
PK Reinigung, B1 Seviyesine kadar Almanca
dil kursları sunmaktadır.
3. GAV eğitimine müracaat ve katılım Seçilen ve ilgili kişi Almanca seviyesinde A2.2
veya daha yüksek bir seviyede ise, Temel
Modül için başvurabilirler.
Yer seçimi: GAV kursları Rickenbach SO,
Dietikon ve St. Gallen’de mevcuttur. Kursunuz için bir yer seçin.
Tarih seçimi: Dersler Temel Modül ile başlar.

Kurslar hafta içi ve cumartesi günleri yapılmaktadır.
Temel Modül tamamlandıktan sonra, katılımcılara ara sınav yapılır. Bu, çok seçenekli cevabı olan sorulardan oluşur.
Uzmanlık, Yer ve Tarih seçimi: Ara sınavı başarıyla tamamlandıktan sonra, Uzmanlık Modülleri seçilir: Bakım / Hastane Temizliği, Özel
Temizlik veya Otomotiv Temizliği.
Kurs yerini ve tarihi seçin. Çalışanlar Uzmanlık Modülünü tamamlar.
4. Final sınavı ve artan ödeme Final Sınavını
başarıyla tamamladıktan sonra, asgari ücret
saat başı CHF1 artar. Eğer çalışanın evvelce
daha fazla para kazanması durumunda, kişinin sözleşmeli işyeri için herhangi bir ücret
ayarlaması önemlidir.
Giderler ve Geri Ödeme
Her çalışanın şirketi, çalışma saatleri içerisinde dersin verildiği ve çalışanın maaş aldığı
durumlarda GAV’dan günlük 100 CHF alır.
Durum böyle değilse, geri ödeme doğrudan
çalışana yapılır.
GAV eğitim kursu durumunda, siz veya çalışanlar için herhangi bir masraf bulunmamaktadır. Her Almanca dil kursu 52 ders için 100
CHF ücrete tabidir. Katılımcı bedeli öder; Şirket bunun için sorumluluk alabilir.

Müracaat detayları için pk-reinigung.ch adresine gidiniz.

1. Çalışanların seçimi
Kriter: En az 12 aylık idari masraflar ücretlerden mi alındı? Çalışan (lar) coşkulu ve gelişim
potansiyeline sahiptir.

