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LÀM VIỆC TẠI ĐỨC VỚI VĂN BẰNG VIỆT NAM
Điều kiện để tham gia thị trƣờng lao động tại CHLB Đức
Theo điều §17a Luật Cư trú của CHLB Đức.
➢ Có bằng cấp chuyên môn tại Việt Nam, như Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp, v.v., được cơ quan hữu quan của CHLB Đức thẩm định tương đương với
bằng do CHLB Đức cấp.
➢ Trường hợp bằng cấp chưa tương đương sẽ được hoàn thiện bằng cách học thêm
và tốt nghiệp CHLB Đức hoặc tại Việt Nam.
➢ Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế.
Các ngành nghề dễ dàng xin việc làm tại CHLB Đức
➢ Điều dưỡng
➢ Quản lý nhà hàng, khách sạn
➢ Lập trình viên
➢ Cơ khí
➢ Bác sỹ, y sỹ, y tá
Quyền lợi khi tham gia thị trƣờng lao động tại CHLB Đức
➢ Lương từ 2500 đến 4500 Euro/tháng hoặc hơn, phụ thuộc vào trình độ của từng
người.
➢ Phúc lợi xã hội được đảm bảo. Chi phí ăn ở, sinh hoạt thấp.
➢ Được nhận thẻ xanh cư trú dài hạn, có thể đón gia đình sang đoàn tụ.
➢ Được định cư vĩnh viễn tại Đức, hưởng quyền lợi như người Đức, trừ quyền bầu cử
và nghĩa vụ quân sự.
➢ Được nhập quốc tịch Đức, sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới
Thời hạn thẩm định
➢ Từ 3 đến 6 tháng
Chi phí: 750E
HỒ SƠ CẦN NỘP
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➢ Sơ yếu lý lịch tự khai, nói rõ quá trình học tập, làm việc từ trước tới nay
➢ Các bằng cấp chứng chỉ đang có
➢ Hộ chiếu, hộ khẩu, CMND, khai sinh, giấy kết hôn (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ
➢ Hợp đồng lao động (nếu có)
CÁC BƢỚC ĐỂ LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
Bƣớc 01
✓ Thẩm định bằng cấp của bạn bởi cơ quan có thẩm quyền tại CHLB Đức.
Bƣớc 02
✓ Nếu bằng chưa tương đương, học tiếp và thi để lấy bằng tốt nghiệp tại Việt Nam
hoặc tại CHLB Đức.
✓ Học tiếng Đức và thi lấy chứng chỉ B1 trong vòng từ 6 đến 8 tháng.
✓ Nộp đơn xin việc tại một công ty yêu thích của Đức.
Bƣớc 03
✓ Nộp đơn xin Visa theo diện làm việc.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IBA- CHI NHÀNH TP HCM
14/10 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: (028) 35 16 66 21; Mobile: 0946 16 06 69; Fax: (028) 35 16 66 19;
E-mail: hcm@iba.edu.vn

I

Website: www.iba.edu.vn

Hotline: 1900 636 592 (cƣớc 1.000 đ/phút

Viện Giáo dục và Đào tạo quốc tế IBA chuyên:
- Đào tạo ngoại ngữ, tổ chức các kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức khảo thí châu Âu ECL cấp
chứng chỉ: Tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.
- Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho đến khi xin cấp visa du học các chương trình:
Du học THPT, du học cao đẳng nghề có học bổng, du học đại học, du học sau đại học và thẩm định
văn bằng Việt Nam, làm việc tại Đức với mức lương hấp dẫn, cam kết chỉ thu phí khi có visa.
- Tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng phỏng vấn.
- Đưa đón từ sân bay về chỗ ở, chăm sóc và hướng dẫn để nhanh hòa nhập trong thời gian ban đầu
tại CHLB Đức.
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