ሞባይል ስልከታት ካብ ሆንግ ኮንግ፣ኣካላት መሽን ናብ ካናዳ፣ ወረቐት ካብ ስዊድን፣ ፋብሪካታት ናብ ቻይና፣ ወይ ናይ ጣልያን
እምነ በረድ ናብ ህንዲ – እዚ ናይ መዓልታዊ ኣ እዘ ዓለም ናይ ዝጎዓዓዙ ኣቑሑት ንኡስ ክፍሊ እዩ። ኣቑሑ ምጉዕዓዝ ኣብ ሙሉእ
ዓለም ይዘዋወር ናብ ኩሉ ኢንዱስትሪ ውሽጢ ድማ ይኣቱ። ናይ ኣቑሑ ምጉዕዓዝ ነጋዴታት ነገራት የስተውዕሉ።

ናይ ስራሕ ገፅታ:
እዞም ናይ ኣቑሑ ምግዕዓዝ ነጋታት ልዙብ፣ በዓል ፅቡቕ ዋጋ ናይ ኣቑሑ ምጉዕዓዝ የረጋግፁ። ኣብ ምድሪ፣ ባሕሪ፣ ወይ ኣየር።
ንእሽይ ናይ ኮምፒዩተር ቺፕ ይኹን ዓብዪ መሽን። ንእቲ ናይ ምጉዕዓዝ ግልጋሎታት ጠቐምቲ እዮምከምኡ እውን ኣብ ሃምቡርግ
ልዕሊ 500 እዮም ስራሕ ዝቑፀሩ።
ኣብ እተን ናይ ሰለስተ ዓመታት ስልጠና፣ንናይ ውልቀ ሰባዊ ሓላፍነታት ብተወሳኺ፣ እቲ ዓብዪ ዕላማ ክረአ እዩ። ኩሉ ና እቲ
ኣቕርቦት ሰንሰለት ምቁፅፃር፣ ናይ እቲ ስልጠና ዕላማ እዩ። ዓማዊል ምምካር፣ ውድድር ምፍጣር፣ ኮትራክትታት ምድላውን
ምዝዛምን፣ ደምቢታት ምስትውዓል፣ ምትላም፣ ምድርጃውን ከይዲታት ምቁፅፃርን፣ ፀገማት ምፍታሕ ወይ ብምጉዕዓዝ ወይ
ምኽዛን ዝመፁ ጥርዓናት ምስትኽኻል።
ብዙሓት ናይ ስልጠና ዕድላት ኣለዉ፣ከም ተወሰኽቲ ረቋሒታት ወይ ድሕረ ምረቓ ዲግሪ። እዚ ስራሕ ድምበር የብሉን።
ረቋሒታት:
ንናይ ኣቑሑ ምጉዕዓዝ ነጋዴ ንምምዝጋብ፣ ካልኣይ ብርኪ ዘጠናቐቕኩም ወይ ኣብ ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ ዘእትወኩም ነጥበ
እውን ዘለኩም ክትኮኑ ኣለኩም።
እዘ ድርጅት ናይ ባዕሎም ሓሳብ ዘለዎም፣ ምስ ጉጅለ ክሰርሑ ዝኅእሉ፣ ምስ ሰባት ተኣታተውተን ምዝንናይ እውን ዝፈልጡን
ተወዳደርቲ እውን እዩ ዝደሊ። ዘጨንቑ ኩነታታት ዝፃወሩ፣ ተዓፃፀፍቲ፣ ዓርሶም ዝኸኣሉን ሓላፍነት ዝወስዱን ክኾኑ ኣለዎም። ናይ
ወፃኢ ቋንቋታትከም ኢንግሊሽን ካልኦትንጠቐምቲ እዮም። ብተወሳኺ፣ምክብባር ዘለዎ ምስ ካልኦት ባህሊታት ምትእትታው
ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ እዚ ስራሕ ምስ ናይ ወፃኢ ባህሊታት ምርኻብ ስለ ዝበዝሖ።
መሃያታት:
እቶም ሰልጠንቲ ብናይ ዝሰልጠኑሉ በዝሒ ዓመት መሰረት ዓብዪ ካሕሳ ይወሃቡ። ኣብ ናይ እቲ ስልጠና ና መጀመርያ ዓመት፣
መብዛዕትኡ ግዘ ክፍለቱ €700 to 725 እዩ። እዚ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለ እዩ ናይ ስምምዕነት ውዕለ እውን እንተሃልዩ።
ናይ እቲ ስራሕ መግለፂን ናይ ድሌታት ንጥፈታትን ፅቡቓት ዶ ይመስሉ? ማመልከቻታት ኣብ ሃምቡርግ ሜትሮፖሊታን ክልል ኣብ ዘለዉ 500
ናይ ዓበይቲ መካይን ድርጅታት ምእታው ይከኣል! ብዛዕባ እቲ ስልጠና ዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ www.logistik-lernen.hamburg.

Sprache: Tigrinya

