Rumänisch

Invitație la prezentarea oferită de waff
„Primele informații în limba dv. maternă, având ca temă locul de muncă şi
profesia“
Stimate domni si doamne,
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds waff (Organizația de sprijinire a promovării intereselor
angajaților din Viena) instituție ce aparține de primăria oraşului Viena, vă salută cordial în noul
dumneavoastră oraş. waff a fost întemeiată in anul 1995 la inițiativa asociațiilor de reprezentare a intereselor
angajaților şi are următoarele obiective:
•

Sanse mai bune de dezvoltare profesională pentru angajații din Viena.

•

Desfințarea dezanvatajelor existente pe piața muncii şi împiedecarea marginalizărilor amenințătoare din
sistemul de ocupare a forțelor de muncă.

•

Promovarea pe piața muncii a egalității de şanse dintre femei şi bărbați.

•

Imbunătățirea continuă a nivelului de atractivitate pe care îl reprezintă centrul economic Viena.

Pentru a vă facilita primii paşi in Viena vă invităm să luați parte la prezentarea organizată privind
primele informații legate de profesie oferite în limba română. Această prezentare este o parte din
oferta propusă de StartWien, o inițiativă a oraşului Viena pentru noii imigranți.
Program:
1. Situația de pe piața muncii din Viena
2. Reglementări legale privind angajarea
3. Posibilitățile de sprijinire în căutarea unui loc de muncă şi apoi ulterior după începerea activității
4. Chestionar: Vă rugam sa completati cu noi impreuna un chestionar pentru a putea îmbunătăți serviciile
noastre pentru voi.
Ora de începere a prezentării:
Ora de încheiere a prezentării:

15:00 Uhr
ca.17:30 Uhr

Locul de desfăşurare:

WienerArbeitnehmerInnenFörderungsfonds, Nordbahnstraße36, în
curte, intrarea în dreapta lângă a 3 a scară

Cum ne gasiti:

cu U1 sau U2 până la Praterstern, după care schimbați mijlocul de
transport şi vă urcați in tramvaiul nr.5 până la stația Nordbahnstraße
sau direct cu tramvaiul nr.5 până la stația Nordbahnstraße

Data:

Dienstag 17.03.2020, Dienstag 20.10.2020

Ne bucurăm sa ne onorați cu prezența!
waff
Important:
Vă rugăm să aduceți cu voi WienerBildungspass pe care l-ați primit de la MA17. Vă multumim!

