Một cửa cho các cửa hàng
„Training – Made in Germany“

Cửa ngõ của bạn để đến với
“Đào tạo nghề – Made in Germany“

iMOVE là một sáng kiến của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức
nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh toàn cầu
và hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Đức và các tổ chức
quốc tế công cộng và tư nhân. Chúng tôi tạo các cơ hội hợp tác và
giúp đỡ để thiết lập mối liên lạc với các quan chức cấp cao và các
cá nhân trong ngành giáo dục. Hoạt động của chúng tôi tập trung
vào phát triển và nuôi dưỡng một mạng lưới các nhà cung cấp dịch
vụ đào tạo Đức và các đơn vị có nhu cầu trên toàn thế giới. Bạn hãy
đặt hoặc tải những báo cáo miễn phí hàng năm của chúng tôi để có
được những thông tin chi tiết.
Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi tìm được đối tác thích hợp cho
bạn.

Đào tạo nghề tạo khả
năng kiếm việc làm!
Ngành công nghiệp Đức được hưởng một danh tiếng tuyệt vời
với việc đào tạo nghề chuyên nghiệp của mình dựa trên hệ
thống kép. Kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp đáp ứng trực tiếp nhu cầu thị trường, thành phần thực
tế mạnh mẽ và kết hợp năng lực chuyên môn, xã hội và có
phương pháp là đặc trưng cho các loại kiến thức của Đức mà
đối tác có thể cung cấp.

Hãy liên hệ với chúng tôi:
iMOVE
at the Federal Institute for Vocational Education and Training
(tại Viện Liên bang về Giáo dục và Đào tạo nghề)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Germany
Phone: +49 (0)228 107-1745
Fax: +49 (0)228 107-2895
E-mail: info@imove-germany.de
www.imove-germany.de
TRAINING – MADE IN GERMANY

Thiết kế chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn công nghiệp,
đào tạo giảng viên và hội nhập các kỹ năng phát triển vào quá
trình làm việc là một trong những thế mạnh chính của các
chương trình đào tạo của Đức trên một mức độ cao về kỹ thuật
và giáo khoa. „Đào tạo nghề - Made in Germany“ bao hàm từ
dịch vụ tư vấn và các khóa đào tạo tiêu chuẩn cho tới các khóa
đào tạo mang tinh chất “may đo” ngay tại nhà.
AN INITIATIVE OF THE

Tăng cường khả năng
cạnh tranh của bạn!
Ở nhiều nơi trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực quan trong đối
với sự phát triển người ta phải đương đầu với sự bất cập lớn
và ngày càng tăng giữa các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần
và những kỹ năng mà nhân viên có.
Cải thiện việc cung cấp kỹ năng phù hợp là một yếu tố quan
trọng trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia.
Điều đó cũng đảm bảo khả năng tuyển dụng của mỗi cá nhân
và do đó nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo
sự ổn định xã hội của một quốc gia.
Để đạt được hiện đại hóa giáo dục chuyên nghiệp, nhiều quốc
gia đang hướng tới việc áp dụng kinh nghiệm và các mô hình
quốc tế. Liên minh chiến lược và quan hệ đối tác hai bên cùng
có lợi được xem là rất quan trọng cho sự thành công.
Để biết thêm thông tin, bạn có thể đăt hoặc tải miễn phí cuốn
sách nhỏ Developing Skills for Employability with German
Partners của chúng tôi. Mỗi cuốn giới thiệu tám câu chuyện
thành công của quan hệ đối tác và liên doanh, liên kết giữa
các công ty quốc tế và các tổ chức đào tạo nghề của Đức.
Bạn hãy đăng ký nhận bản tin điện tử miễn phí của chúng
tôi để có được tin tức hiện tại về „Đào tạo nghề - Made in
Germany“ và các Dịch vụ của iMOVE .

Hãy hưởng lợi từ quan hệ
kinh doanh của chúng tôi!
Tìm đối tác có thẩm quyền!
Điều đầu tiên và quan trọng nhất trong hợp tác quốc tế một
cách có hiệu quả là dựa trên sự tin tưởng. Vị trí hàng đầu của
tất cả các mối quan hệ đối tác hoặc nỗ lực chung là việc làm
quen lẫn nhau. Nhiệm vụ của iMOVE là đưa mọi người đến
với nhau.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ cá nhân và
kinh doanh, chúng tôi tổ chức các phái đoàn thương mại, các
cuộc họp B2B và hội nghị. Chúng tôi cũng tham gia hội chợ,
triển lãm thương mại trên toàn thế giới. Các cuộc họp được
sắp xếp với các cơ quan chính phủ, các tổ chức đào tạo nghề
và ngành công nghiệp.
Các sự kiện của chúng tôi là nền tảng cho việc thiết lập
một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, các doanh
nghiệp công nghiệp và các công ty dịch vụ quan tâm đến việc
củng cố việc đào tạo nghề và các mối quan hệ kinh doanh.

Thông qua mạng Internet chúng tôi nâng cao nhận thức về
khả năng của Đức trong lĩnh vực đào tạo nghề, thu thập và
cung cấp thông tin cũng như thúc đẩy giao thiệp. Nội dung
được cung cấp bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức,
Nga và Tây Ban Nha.
Trang web iMOVE www.imove-germany.de giới thiệu và cung
cấp cơ sở dữ liệu độc đáo và đa ngôn ngữ của chúng tôi. Nó
chứa các cấu hình và các dịch vụ của hơn 200 nhà cung cấp
dịch vụ đào tạo của Đức. Bạn có thể chọn chủ đề và theo quốc
gia, nhà cung cấp trong bảy ngôn ngữ. Bạn cũng có thể liên
hệ với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp trên mạng.
Hãy hưởng lợi từ thị trường B2B trực tuyến của chúng tôi để
liên lạc về yêu cầu cụ thể của bạn và tìm kiếm một đối tác
thích hợp. Trang web của chúng tôi cũng bao gồm các thông
báo và các tài liệu liên quan đến tất cả các sự kiện của iMOVE.

