Конкурсний відбір на участь у Програмі з перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва
Fit for partnership with Germany
Основним партнером Програми є Німеччина, співробітництво з якою
здійснюється в рамках Спільної заяви Уряду України та Уряду ФРН щодо
підтримки Програми через Федеральне міністерство економіки і енергетики
Німеччини, а стажування менеджерів організовує Товариство міжнародного
співробітництва (далі - GIZ).
Основною метою стажування є передача європейського досвіду для
української економіки.
В рамках Програми GIZ 28-29 жовтня 2014 року в м. Києві планують
проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині.
Конкурсний відбір буде проводитись на базі GIZ за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44, оф. 5.
Крім того повідомляємо, що G1Z готове розглянути питання
конкурсного відбору у регіоні, якщо кількість кандидатів складатиме більше
25 осіб.
Інформацію щодо кандидатів на стажування необхідно надіслати до
відділу транскордонного співробітництва Мінекономрозвитку України
згідно з формою, що додається, на електронну адресу:
kodatskaya@me.gov.ua (або факсом: (044) 285-62-89).
Стосовно додаткових питань щодо нових форматів стажування,
просимо звертатись до GIZ за тел.: (044) 228-42-54
або
до
управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва обласної державної адміністрації за тел.:
(0312) 61-77-13, 61-31-13.

Fit for partnership with Germany
Готуємося до партнерства з Німеччиною
Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і
шляхом стажувань в Німеччині сприяє:
• виходу українських підприємств на міжнародні ринки,
• підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств
• та підвищенню кваліфікації українських менеджерів через отримання
ними нових компетенции у сферах ведення бізнесу з німецькими та
іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками
інших країн та ін.













Учасник Програми отримує можливість:
стати фахівцем в міжнародному бізнесі, особливо з Німеччиною
набути інформацію, знання, навички та міжкудьтурні управлінські
компетенції, що допомагають налагодити співпрацю з німецькими
компаніями
підвищити свою конкурентну здатність
набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними
німецькими партнерами .
ознайомитися з Німеччиною як економічним партнером
встановити контакти з німецькими компаніями і знайти надійних партнерів
безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами і технологіями
німецьких компаній і придбати необхідне
набути інформацію про можливості збуту своєї продукції в Німеччині
кар'єрного зростання / розширення особистого кругозору / росту
особистості
побачити німецьку компанію зсередини і т.д.
стати частиною міжнародної бізпес-спільиоти з ексклюзивним виходом на
випускників з 16 країн - партнерів Програми різних сфер діяльності (більше
8000 )

Тривалість стажування: один місяць.
Мова: англійська, російська – для топ-менеджерів (у виняткових випадках).
Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне
міністерств економіки і енергетики.

