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Posiadamy 
certyfikację.

Industrie-Service Münster

Z przyjemnością odpowiemy na 
wszystkie Państwa pytania.  
Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Szkolenia zawodowe są realizowane w oparciu o 
specjalistyczną koncepcję opracowaną przez Federalną 
Agencję Pracy (2010).  W razie zainteresowania z 
przyjemnością ją Państwu udostępnimy. 

Industrie-Service Münster

Procedura wstępna i 
szkolenie zawodowe 
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Henning Schlüter
Kesslerweg 38-42
48155 Münster
Tel.: 0251 61800-13
Fax: 0251 61800-7013
henning.schlueter@westfalenfleiss.de



Zalety 
• Oferujemy interesującą i wielostronną ofertę pracy 

na różnych obszarach takich jak np. punkt usług 
kserograficznych (copy shop), szwalnia, montaż urządzeń 
elektrycznych, praca w gospodarstwie domowym, kuchnia 
gastronomiczna, pralnia, ogrodnictwo, rolnictwo i wiele 
innych.  

• Zapewniamy obszerną ofertę miejsc pracy w firmach 
działających na ogólnym rynku pracy oraz współpracujemy 
z różnymi przedsiębiorstwami i urzędami.

• Dodatkowo oferujemy kursy uzupełniające ściśle powiązane 
z poszczególnymi obszarami pacy (np. kurs obsługi 
komputera, kurs obsługi wózków widłowych z uzyskaniem 
uprawnień), ze sportem (np. piłka nożna, spacery) lub 
z kreatywnością (np. chór gospel, praca z materiałami 
tekstylnymi).  

• Blisko współpracujemy z firmami specjalistycznymi 
oferującymi usługi z zakresu integracji 
(Integrationsfachdienst), instytucjami oferującymi 
mieszkalnictwo wspomagane i niewspomagane, z 
lekarzami-specjalistami i klinikami, z innymi instytucjami 
kształcącymi i odpowiednimi świadczeniodawcami.

Zaproszenie na rozmowę informacyjną
Podczas osobistej rozmowy uzyskacie Państwo więcej 
informacji na temat:

• wymagań dotyczących przyjęcia do procedury wstępnej 
bądź szkolenia zawodowego

• struktury i treści szkolenia zawodowego

• kwestii formalnych

• kwestii prawnych

• kwestii finansowych i prawno-ubezpieczeniowych 
związanych ze szkoleniem zawodowym

• czasu pracy, urlopu itd.

• możliwości odbycia praktyk zawodowych 

• kwestii indywidualnych

Procedura wstępna i szkolenie zawodowe w 
Industrie-Service-Münster (ISM)
• W ramach, trwającej do 3 miesięcy, procedury wstępnej 

odbywa się analiza obszaru pracy mająca na celu ustalenie 
Państwa indywidualnych kompetencji, życzeń i oczekiwań. 

• W następującym po niej szkoleniu zawodowym (okres 
trwania do 24 miesięcy), na podstawie stworzonego z 
Państwem planu integracyjnego, następuje przekazywanie 
kwalifikacji zawodowych.

• Zapoznacie się Państwo z różnymi obszarami pracy.

• Uczestnictwo w różnych modułach kwalifikacyjnych oraz 
ofertach zajęć grupowych umożliwi Państwu pogłębienie 
Państwa specjalistycznych i socjalnych kompetencji.

• Będziecie Państwo odbywali różne praktyki zawodowe 
w Warsztacie dla niepełnosprawnych (Werkstatt für 
behinderte Menschen, WfbM) lub w zakładach pracy 
działających na wolnym rynku.

• Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami 
z obszaru szkolenia zawodowego stworzycie Państwo 
realistyczną perspektywę zawodową.

• Po zakończeniu szkolenia zawodowego możecie Państwo 
podjąć pracę w Warsztacie dla niepełnosprawnych, na 
stanowisku pracy w zewnętrznej firmie lub na ogólnym 
rynku pracy.  

Koszty tych działań zawodowych pokrywa Federalna 
Agencja Pracy lub inne instytucje (np. instytucje 
ubezpieczenia emerytalnego). 


