AKADEMIE WEISENSTEIN
2

14

14
erag
Pr

Die „Grundausbildung Sicherheitskraft“ ist für Personen die den

aß
Str

Wu
n

Südvorstadt

Karl-Liebknecht-Straße

dts
tra
ße

Leipzig Zentrum

e

2

Ko
bu

rge
rS

Hauptstraße

tra
ße

2

Taucha
6
Parkstraße

Eutritzsch Connewitz

Friedric

6

h-Eber
ße 49

t-Stra

g

Rin
Markkleeberg
Mitte

6

Markkleeberg

Rathausstraße

Schönefeld

2
Abtnaundorf

steig
87

5

e
Goeth

Volbedingstraße 2
Info@Akademie-Weisenstein.de
2
04357 Leipzig
Friedrich-Ebert-Straße 49
www.Akademie-Weisenstein.de
Reudnitz
Telefon 0341 / 69 764 1040
6
Volbedingstraße
Telefax 0341 / 69 764 1044
2
Info@Akademie-Weisenstein.de
www.Akademie-Weisenstein.de
ße

uer

cka

Mo

Markkleeberg

afner
Friedrichsh

87

Тел.: 0341
/ 30347400
5
Akademie Weisenstein GmbH

Dölitz-Dösen
Stra

87

Leipzig

87

Akademie Weisenstein GmbH
14
Friedrich-Ebert-Strasse
49
04416 Markkleeberg (Марклеберг)

in der
privaten
Sicherheit
einschlagen
wollen, der erste Schritt.
«ПрофесійнаBerufsweg
підготовка
згідно
з § 34a
Положення
про промисли

Durch Zusatzqualifikationen
eröffnet
dieпрацювати
Maßnahme уIhnen vielfältige
(GewO)» є базовою
умовою для осіб, які
хочуть
сфері приватного
захисту.
Chancen
auf einen dauerhaften Arbeitsplatz in einer wachsenden
Branche. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen und deshalb

Учасники програми, за надання їм мовного супроводу, мають
für viele Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen von elementarer
пройти спеціальну підготовку, щоб мати можливість скласти
Bedeutung.
In den палаті.
nächstenОкрім
Jahren
wird die Sicherheit an Bedeutung
іспит у Торгово-промисловій
професійної
gewinnen,
wodurch
der
Bedarf
an
gut
qualifizierten
Mitarbeitern
stetig
підготовки, учасники програми вивчають професійні
вислови
та
працюють над
типовими
wachsen
wird. ситуаціями, зокрема розмовними, що
пізніше може стати їм у нагоді під час роботи в охороні.

Straße

Професійна
підготовка згідно з § 34a
Положення про
GRUNDAUSBILDUNG
SICHERHEITSKR

..
..
..
Базове навчання
у сфері
та безпеки
для людей
із досвідом
міграції
FORDERUNG
DURCH
DIE захисту
AGENTUR
FUR ARBEIT
ODER
JOBCENTER
MO

Про нас
Академія «Akademie Weisenstein» знаходиться в окрузі Лейпциг і має
сертифікат від AZAV (TQCert). Ми, компетентний партнер, тісно співпрацюємо з
провідними компаніями у сфері приватної безпеки. На замовлення клієнтів
ми наймаємо працівників і здійснюємо їх навчання як перед початком їх
трудової діяльності, так і
під час неї, — залежно від бажання клієнта.
Ми працюємо з компаніями у сфері приватної безпеки,
кваліфікованими та провідними фахівцями, а також початківцями в професії
та тими, хто вирішив перекваліфікуватися.

Філософія нашої компанії:
«ОСВІТА — ЦЕ МАЙБУТНЄ ТА УСПІХ»

Стислий огляд переваг для вас
• Ми навчаємо цілеспрямовано та професійно
• Нижча ціна для тих, хто платить за себе самостійно
• Можливе взяття на себе витрат державними установами
(як-от центром зайнятості, страховою пенсійною касою, агентством
зайнятості)
• Допомога з отриманням роботи та стажуванням
• Перевірка якості установою, яка здійснює контроль
• Визнаний диплом

Зміст програми

Цільова група

• Професійне навчання згідно з § 34a Положення про
промисли (GewO), підготовка до письмого й усного іспиту в
Торгово-промисловій палаті
• Охорона на замовлення
• Психологія
• Техніки надання захисту й безпеки
• Діяльність санітарів у службі безпеки
• Протипожежна безпека та евакуація
• Міжкультурна підготовка
Окрім вивчення правових засад роботи служби
безпеки, принципів охорони праці та здоров’я,
базових засад техніки безпеки, правил поводження
з людьми, законодавчих положень щодо
поводження зі зброєю та захисту даних, тут
спеціально опрацьовують професійні терміни.
Також заняття охоплюють ситуативне
комунікативне навчання та розширену
підготовку до іспиту з акцентом на ситуації, які
можуть розглядати під час усної його частини.

Люди з досвідом міграції та мовним бар’єром,
які готові працювати у сфері безпеки

Графік занять
повний день із понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 15:00

Умови допуску

• вік не менше 18 років
• рівень володіння німецькою мовою не нижче A2
вміння користуватися комп’ютером та Інтернетом (2 Мбіт/с)
omputer, Internet (2MBit/s)

Тривалість навчання
• 856 уроків

Вартість
• за запитом

Диплом

Після завершення підготовчих курсів учасники програми зможуть скласти
іспит у Торгово-промисловій палаті. Після складення іспиту вони не тільки
матимуть змогу працювати майже за будь-яким напрямком сфери приватної
безпеки, але й за бажанням зможуть заснувати власну компанію з надання
відповідних послуг.

