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waff (ਵੈਫ਼) ਦੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਿਨ ਦਾ 
“ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ “ਕੰਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ” ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਿੁਨਆਦੀ ਸੂਚਨਾ ” 
 
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ, 
 

Vienna ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸਭਾ ਵਜ ਵੀਨਰ ਆਰਿਬਟਨੇਹਮਨ ਫੋਰਡਰਂਗਸਫਡ ਵੈਫ਼  Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 
(waff) ਆਪ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। waff ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1995 ਿਵਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ 
ਮਕਸਦ ਹੈ: 
*  Vienna ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ 
*  ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 
*  ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ 
*  Vienna ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਛਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨਾ  
ਨਵ ਪਰਵਾਸੀ ਜਨਾਂ ਲਈ Vienna ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਲੇ ਕਦਮ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਣ ਲਈ, ਅਸ  Vienna ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 
ਅੰਦਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਪੋਗਰਾਮ: 
1. Vienna ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਥਤੀ 
2. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰਬੰਧ 
3. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤ ਬਾਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
4. ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ: ਅਸ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੋ ਤਾਂਿਕ ਅਸ  ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਹਰੋ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।  
 
ਅਰੰਭ ਹੈ:      15:00 ਘੰਟ ੇ
ਖਤਮ ਹੈ:      ca. 17:30 ਘੰਟ ੇ
ਥਾਂ:          Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Nordbahnstr. 36;  ਆਂਗਨ ਿਵਚ, ਸੱਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀਨਾ 3 ਕੋਲ 
ਪਹੁੰ ਚ:         U1 ਜਾਂ U2 Praterstern ਤਕ,  ਫੇਰ ਲਾਈਨ 5  Nordbahnstraße  ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 5 Nordbahnstraße 
                  ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ 

ਤਰੀਖ :        Dienstag 02.05.2017, Dienstag 07.11.2017 

 
 
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਿਦਕ ਸੁਆਗਤ ਹੈ 
waff 
 
ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ Vienna ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ  MA 17 ਤ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਖਤਾਬ ਕਾਰਡ (ਜੋ 
MA 53 ਤ ਬਕ ਕਾਰਡ ਿਮਿਲਆ ਹੈ) ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ (ਈ-ਕਾਰਡ) ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਣਾ। 
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