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Werk- en leertrajecten horeca, techniek en zorg 

in februari 2016 van start

Kansen voor jongeren in Duitsland
Maak er gebruik van!
Kom langs op de voorlichtingsbijeenkomsten op 10 december 2015:

In Winschoten: De Garst 1, van 9.30 – 12.30 uur 

In Groningen:  Op de jongerenbeurs, Harm Buiterplein 1; voorlichting Duitsland, om 15.00 !

Meer weten? Stuur een e.mail en geef je op.
Duitsland: Denies, Bettina Fabich, info@denies.de, tel:+ 49 441 99849333,
of Gemeente Oldambt: Arie Dijkhuis, tel:0597-482000

Naam: 
E.Mail:
Leeftijd:

Download de flyer
http://www.denies.de/seiten/d/bilder/flyer2_mobipro.pdf

Mobi-Pro EU biedt kansen
Mobi-Pro EU biedt kansen! Dit project werd in Oldenburg en omgeving geïnitieerd door bbf sustain 

en de Kreishandwerkerschaft Leer Wittmund. Voor de coördinatie van de werving en het opzetten 

van de taalcursus in Nederland is Denies verantwoordelijk.

Partners in Nederland: Gemeente Oldambt, Gemeente Groningen, UWV, Stichting ZON.

 Er is in Duitsland een tekort aan jongeren met een vakdiploma in de horeca, techniek en zorg. In 

februari 2016 start een trainingstraject waarin jongeren de Duitse taal leren met aansluitend een 

stage. Na de zomer starten de jongeren dan met de door hen gekozen driejarige duale opleiding. 

Deelnemers Mobi-Pro 2015 enthousiast
Marc is vorig jaar met het werken- en lerentraject gestart en zegt daarover: “Eerst vond ik het een 
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hele uitdaging om de stap te zetten om in Duitsland te werken en ook nog eens de berufsschule te 

bezoeken. Bovendien laat je ook best veel achter in Nederland. Maar nu ben ik erg blij dat ik dit 

gedaan heb. Ik heb het hier erg naar mijn zin en kan het iedereen aanraden”.

Kansen
Voor jongeren die werk zoeken is dit een mooie kans. Het traject start met een taal- en 

cultuurtraining in Nederland en daarna gaan de jongeren samen met hun contactpersoon op zoek 

naar een kamer in Duitsland in de studie- en werkplaats. De jongeren komen in dienst bij de 

werkgever en ontvangen een basisvergoeding. Na afronding krijgen de jongeren een vakdiploma, 

waarmee ze in Duitsland en Nederland aan de slag kunnen. 

Voorwaarde deelname aan traject
Jongeren die op dit moment werkloos zijn en  voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen zich 

aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 10 december. De voorwaarden zijn:

* Nationaliteit van een land hebben die in de Europese Unie zit

* Leeftijd tussen de 18 en 27 jaar

* In het bezit zijn van een diploma Vmbo kaderberoeps (KB) of hoger

* Nog geen werk-leertraject hebben gedaan of een academische opleiding hebben voltooid




