
O initiativa a Aliantei Municipale pentru Munca

Consiliere – Suport – Conectare
Sediul:
Lernende Region – Netzwerk Köln e.V.

Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln

Tel.: 0 22 1 | 99 08 29 228

Patru domenii centrale determina dificultatea 
Aim accesului migrantilor/-telor la calificarea
profesionala si accesul la munca:

• Pregatirea scolara
• Orientarea profesionala 
• Succesul in calificarea profesionala
• Participarea la masuri de perfectionare

→  Domeniul de interferenta: 
      Invatarea limbii / competenze de limba

O INITIATIVA A:

CONTRIBUTERS:

CU SPRIJINUL CONSILIULUI PENTRU INTEGRARE A ORASULUI KÖLN.

FONDUL CONTACT

OBIECTIVE

• Integrarea mai buna a migrantilor/-telor 
   in piata muncii

• Stimularea interesului pentru calificari
   profesionale si specializari

• O prezentare mai transparenta a 
  diversitatii ofertei

• Dezvoltarea structurilor retelelor
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Program cu publicul: 
marti – vineri, de la 09:00 – 16:00

CONSULTATII PERSONALE NUMAI PE BAZA DE PROGRAMARI!

info@kobam.de
www.kobam.de
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Centru de Competente pentru Calificare Profesionala si Munca pentru Migranti

Centru de Competente pentru Calificare 
Profesionala si Munca pentru Migranti



… un centru de suport interinstitutional pentru 
migranti/-e care imbina resurse si know-how 
„intr-o mana“.

In acelasi timp serveste si ca punct de contact 
pentru asociatiile de consultanta si suport pre-
cum si pentru companii, in calitate de angajator.

Cetateni/-e migranti ai/ale orasului 
Köln care au intrebari in legatura cu 
calificarea profesionala sau cu munca

Consiliere cu privire la calificarea si orientarea 
profesionala cu indrumare spre ofertele existente in 
domeniile de activitate:

• Tranzitia scoala - profesie
• Formare profesionala
• Piata muncii

→ Subiecte de interferenta: 
     • Stimularea profesionala a femeilor migrante
     • Insusirea limbii

Un centru pentru acordarea de suport pentru 
companii in chestiuni de calificare sau formare 
profesionala precum si de angajare.

Structuri de consiliere si suport 
in Köln

GRUPURI TINTA DOMENII DE ACTIVITATECE ESTE KoBAM?

KoBAM ESTE …

CONSILIERE

CONECTARE

Un centru pentru acordarea de suport pentru 
companii in chestiuni de calificare sau formare 
profesionala precum si de angajare.

Companii ale orasului 
Köln

SUPORT


