A sua única loja para
“Formação – Feito na Alemanha”
iMOVE é uma iniciativa do Ministério federal alemão de
educação e investigação para promover e facultar negócio
global e colaboração entre as empresas de formação alemãs e
as organizações internacionais públicas e privadas. Fornecemos
oportunidades de colaboração e ajudamos a estabelecer
contatos com órgãos oficiais de formação e pessoas do
setor da educação. As nossas atividades estão focadas no
desenvolvimento e cultivo de uma rede de empresas de
formação alemãs e os interessados em todo o mundo. Para
obter informação detalhada, leia o nosso relatório anual
gratuito, que pode encomendar ou fazer download.

Treinando para a
empregabilidade!
A indústria alemã possui uma excelente reputação
através da sua educação profissional baseada no
sistema duplo. A vasta experiência no campo da
educação vocacional, que está diretamente ligada às
exigências de mercado, uma forte componente prática
e a integração de competências profissionais, sociais e
metódicas, caracterizam o tipo de conhecimento que os
parceiros alemães podem oferecer.
O currículo formatado de acordo com os padrões
industriais, a formação de formadores e integração
do desenvolvimento de capacidades no processo
de trabalho estão entre os principais pontos fortes
dos programas de formação alemães, que são de
elevado nível técnico e didático. Desde “Formação
– Feito na Alemanha” para serviços de consultoria e
cursos de educação padrão até formações internas
personalizadas.

Teremos muito prazer em encontrar o parceiro ideal para
você.
Contate-nos:
iMOVE
no Instituto federal para educação vocacional e formação
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Alemanha
Telefone: +49 (0)228 107-1745
Fax: +49 (0)228 107-2895
E-mail: info@imove-germany.de
www.imove-germany.de

A sua passagem para
“Formação – Feito na Alemanha”

Melhore a sua vantagem
competitiva!
Em várias partes do mundo, as áreas com
crescimento crítico lidam com grandes e crescentes
incompatibilidades entre as capacidades que os
patrões precisam e as capacidades que os funcionários
oferecem.

Beneficie das nossas
relações empresariais!

Melhorar o fornecimento e importância destas
capacidades é essencial para melhorar a
competitividade nacional. Também garante que cada
indivíduo permaneça empregável e portanto tem uma
função importante para garantir a estabilidade social
de um país.
Para alcançar a modernização da educação profissional,
várias nações estão se voltando para a adoção da
experiência e modelos internacionais. As alianças
estratégicas e parcerias mutuamente benéficas são
vistas como vitais para o sucesso.
Para mais informação, encomende ou faça download
dos nossos folhetos gratuitos Desenvolver aptidões
para empregabilidade com parceiros alemães.
Apresenta oito histórias bem sucedidas de parcerias
e empreendimentos conjuntos entre empresas
internacionais e organizações de formação alemãs.
Para obter as notícias atuais sobre “Formação – Feito
na Alemanha” e dos serviços iMOVE, subscreva a nossa
Newsletter eletrônica, gratuitamente.

Encontrar parceiros
competentes!
A colaboração internacional eficaz é essencialmente
baseada na confiança. Conhecer a personalidade de
cada um é primordial para qualquer parceria ou esforço
conjunto. A missão do iMOVE é unir as pessoas.
Para facilitar os contatos pessoais e os relacionamentos
de negócios, organizamos missões comerciais, reuniões
e conferências B2B. Também participamos em feiras e
exposições em todo o mundo. As reuniões são tratadas
com autoridades governamentais, instituições de
formação e indústria.
Os nossos eventos são a base para estabelecer uma
rede de empresas de educação, indústrias e empresas
de serviços interessadas no fortalecimento do setor da
educação e dos relacionamentos empresariais mútuos.

Através da Internet, aumentamos o conhecimento da
competência alemã no setor da educação, recolhemos
e fornecemos informação, assim como estimulamos a
comunicação. O conteúdo é oferecido em alemão, árabe,
chinês, espanhol, francês, inglês e russo.
www.imove-germany.de apresenta a nossa única base
de dados de fornecedor. Contém os perfis e serviços
para mais de 200 empresas de formação alemãs. Pode
selecionar por tópico, país e empresa em sete idiomas.
Também pode contatar as empresas diretamente online.
Beneficie do nosso local de mercado B2B online para
informar as suas necessidades específicas e pesquise
um parceiro adequado. O nosso Website também inclui
anúncios e documentação relativa a todos os Eventos
iMOVE.

