
XÂY DỰNG 
tương lai vững chắc  

CHƯƠNG TRÌNH 
đào tạo tại Đức 

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG
cho chương
trình đào tạo? 

Việt Nam 

like us

Timo Kux – Tổng Giám đốc | Văn phòng: +84 (0) 2363 22 10 87
Địa chỉ văn phòng: 36/9 Lê Duẩn, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

info@ostehof.vn  |  www.osterhof.vn

Hãy đăng ký với chúng tôi:

Chúng tôi cùng nhau xây dựng nền tảng:
• Chúng tôi tìm kiếm công ty đào tạo phù hợp với bạn 
 ở Đức, hoặc thậm chí ngay tại cơ sở chúng tôi tại Đức. 
• Chúng tôi liên hệ với các nhà tuyển dụng và các trường
 ngoại ngữ ở Việt Nam và Đức.
• Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục xin visa và chuẩn bị tất cả 
 các giấy tờ cần thiết.
• Chúng tôi sẽ cung cấp nơi ở hoặc tìm kiếm cho bạn. 
• Sau chương trình đào tạo, mức lương hơn 
 70.000.000 VND / tháng đang chờ bạn.

Bước đệm cho cuộc sống
với mục tiêu thành công 

Lợi ích
Học tập có lương 

•
Thu nhập cao 

•
Chi phí thấp – Tiến độ nhanh 

•
Cư trú lâu dài 

Điều kiện
Tiếng Đức B2 

•
Không có tiền án 

•
Tốt nghiệp THPT



Chúng tôi không chỉ tuyển dung Điều dưỡng viên chăm sóc người cao 
tuổi mà còn tuyển dung nhiều ngành nghề khác: 
• Nhà Hàng            • Quản gia
• Làm vườn          • Chuyên viên khách sạn

“Tôi rất vui vì đã chọn nghề này. Tôi được làm 
việc gì đó tốt đẹp, nở nụ cười mỗi ngày và học 

hỏi một công việc ổn định.“

Điều kiện khung rất tốt 
Đức là quốc gia mạnh nhất về kinh tế ở châu Âu và mang đến 
những cơ hội rất tốt trên thị trường lao động. Hệ thống giáo dục 
kép được công nhận trên toàn thế giới và phù hợp với những 
người muốn mở rộng tầm nhìn.

Điều kiện tiên quyết
• Không cần tốt nghiệp Đại học, chỉ cần tốt nghiệp THPT 
• Kiến thức cơ bản về tiếng Đức
• Động lực, tham vọng, sự chân thành. 

Họ tên, 22 tuổi

Triển vọng tuyệt vời
Các học viên hoàn thành thành công học nghề được chào đón 
với một tương lai rộng mở. Chúng tôi ủng hộ tham vọng của 
bạn, nếu bạn muốn thăng tiến - từ người học việc đến thợ 
lành nghề trong công việc mơ ước của bạn.

Bạn còn mong chờ điều gì?
Nước Đức đang đợi bạn.

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn
Thời gian đào tạo trung bình và giấy phép cư trú đầu tiên có thời 
hạn 3 năm. Bạn không phải lo lắng về hợp đồng, bảo hiểm hoặc 
việc thích nghi ban đầu. Tât cả người sử dụng lao động sẽ đều cảm 
thấy may mắn khi có được một học viên chăm chỉ, ham học hỏi.

Chúng tôi giúp bạn 
từ bước đầu tiên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
của bạn tại Đức

Quản gia

Làm vườn                   

Tài xế xe tải     

Khách Sạn                     
Nhà Hàng

Điều Dưỡng 


