
الفرص واآلفاق 
املهنية يف تونس 

ARAويف أملانيا



هل تبحث عىل عمل يف تونس؟

هل تريد الهجرة إىل أملانيا؟

أنت عائد للتَو من 
الخارج؟

نحن نرافقك يف عودتك 
من جديد إىل تونس.

نحن نقدم لك نصائح بخصوص 
فرص العمل والتكوين بتونس 

وبأملانيا.

مركــــز اإلعــــالم التونســــي األملانــــي للتشــــغيل والهجــــرة واإلدمــــاج
يقدم معلومات ونصائح شخصية للباحثني عن عمل بتونس أو بأملانيا، للذين 

يبحثون عن تكوين أو تحسني قدراتهم أو للذين يستعدون للهجرة ألملانيا.

يقدم املركز نصائح أيضا ودعام بخصوص إعادة اإلدماج االجتامعي واملهني 
لألشخاص العائدين من الخارج بعد الهجرة، والهدف من ذلك هو مساعدتهم 

عىل االنطالق من جديد بعد عودتهم.

يتعاون املركز تعاونا وثيقا مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل يف 
مجال التشغيل والتكوين والخربات املهنية، والهدف من هذا التعاون هو تطبيق 

السياسة الحكومية من حيث دعم التشغيل.



ايل نقرتحه عليكم، اذا كنتم ...

... بصدد البحث عن عمل وفرص للتكوين بتونس

... عائدون إىل تونس بعد إقامتكم بالخارج

... تريدون الهجرة إىل أملانيا

  املساعدة يف تكوين ملف الرتشح

  تكوين لالستعداد ملقابالت التوظيف 

  نصائح وتكوين ألصحاب املشاريع

  معلومات ونصائح توجيهية بخصوص املؤهالت املهنية والتكوين

  فرص التكوين املستمر وتغيري املسار املهني

  معلومات بخصوص فرص التشغيل والتأهيل بسوق الشغل بتونس

  معلومات ونصائح توجيهية بخصوص برامج الدعم واملعلومات يف مجال إعادة اإلدماج املهني واالجتامعي

  الدعم والنصائح يف البحث النشط عن عمل وبعث املؤسسات

  االتصال بالهياكل واملؤسسات والخدمات األخرى التي تقدمها املنظامت غري الحكومية 

  توجيه بخصوص املساعدة الطبية والبسيكولوجية والقانونية 

  معلومات عن الرشوط املسبقة للهجرة الرشعية ألملانيا

   معلومات حول سوق الشغل بأملانيا واملساعدة يف البحث عن عمل بأملانيا، يف تعاون وثيق مع قسم التوظيف 
الدويل واملتخصص والوكالة الفدرالية للتشغيل بأملانيا

  مساعدة يف تكوين ملف ترشح

   الدخول إىل شبكة املؤسسات والهياكل الهامة للتحضري للهجرة إىل أملانيا )عىل سبيل املثال ديوان التبادل 
األكادميي DAAD-، الغرفة التونسية األملانية للصناعة والتجارة AHK- - قسم التوظيف الدويل واملتخصص 

ZAV- الخ.(

جميع العروض التي يقدمها

املركزان مجانية 



ألخذ موعد، يرجى االتصال بنا عىل العناوين التالية:

مركز اإلعالم التونيس األملاين للتشغيل 

والهجرة واإلدماج

ملزيد من املعلومات:
www.startfinder.tn

أوقات العمل: 
من يوم االثنني إىل يوم الخميس: 

من التاسعة صباحا إىل 
الحادية عرشة والنصف

أوقات العمل: 
من يوم االثنني إىل يوم الخميس:  

من التاسعة صباحا إىل 
الحادية عرشة والنصف

مركز تونس

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل
     شارع صدربعل         تونس

مركز صفاقس

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل
نهج جامل الدين األفغاين عامرة سيبو          صفاقس 1910023018

+216 58 57 45 39+216 54 63 82 56
tuniso-allemand@giz.de tuniso-allemand@giz.de 
Facebook.com/CetunalFacebook.com/Cetunal

يعترب مركز اإلعالم التونيس األملاين للتشغيل والهجرة 
واإلدماج جزءا من برنامج تحت عنوان االفاق يف بلد 

املنشأ الذي تَم تأسيس والذي يتم 
تنفيذه نيابة عن الوزارة الفدرالية للتعاون االقتصادي 

والتنمية يف دول رشيكة مختارة

نرش من قبل: 
املؤسسة األملانية للتعاون الدويل ش.م.م. بون واشبورن

برنامج الهجرة من أجل التنمية
داغ - هامر سكيولد- فاق  

           اشهورن، أملانيا
الهاتف: 

الربيد اإللكرتوين : 

65760

1-5

+49 61 96 79-0

info@giz.de

www.giz.de
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بالنظر إىل التغيريات املحتملة وغري املتوقعة بسبب أزمة كوفيد 19، يرجى االتصال بنا أو زيارة 
www.startfinder.de ملعرفة ساعات عمل املركز. وننوه هنا إىل أن خدماتنا قد تكون محدودة 
بسبب األزمة، لذا نرجو منكم االتصال بنا هاتفيًا أو إرسالة رسالة إلكرتونية للتأكد مام إذا كانت 

الخدمات متاحة كاملعتاد أم أنها خاضعة لبعض القيود.

بالنيابة عن جهة التنفيذ


