Області стажування

Міжнародна Академія Освіти та
Навчання IAW
Стажування в Німеччині
для студентів та випускників
технічних спеціальностей

Міжнародна Академія Освіти і Навчання IAW, є
некомерційною
організацією
з
БаденВюртемберга, Німеччина, і з 2014 року реалізує
проект з підтримки інженерів і вчених зі Східної
Європи.
IAW має широку мережу надійних контактів у
німецькому бізнес-середовищі та дозволяє
студентам,
випускникам
університетів,
докторантам пропонувати однолітнє стажування в
таких міжнародних компаніях як Bosch, Trumpf,
IMS Gear, Endress und Hauser, Schunk, Froehlich,
Koenig und Bauer, MADA, Nexus , Fischer.
IAW пропонує унікальну можливість ІТ-студентам
та випускникам зануритися у роботу міжнародних
ІТ-лідерів.

✓ вивчення новітніх технологій;
✓ досвід роботи в міжнародній компанії;
✓ повністю обладнана і безкоштовно надана
квартира;
✓ ми беремо на себе всі витрати, включаючи
витрати на відрядження;
✓ щомісячна стипендія в розмірі 700 євро нетто;
✓ всі види страхування оплачуються нами;
✓ місячниа оплачувана відпустка;
✓ безкоштовні курси німецької мови;
✓ повернення в Україну, робота вдома у
німецькій
компанії
після
закінчення
стажування
✓ можливість подорожувати Європою у вільний
час і познайомитися з її культурою.

Завдяки великій кількості компаній, з якими ми
працюємо, студенти мають чудову можливість пройти
стажування в абсолютно різних сферах діяльності.
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Штучний інтелект;
Медичні технології;
Автомобільна індустрія;
Робототехніка;
Лазерні технології;
Аерокосмічні технології;
Екологічні технології;
Технології вимірювальних приладів;
Оптичні пристрої;
Машинобудування;
3D-технології;
ERP-системи;
Системи управління лікарнями та здоров’ям.

Стажування підбирається індивідуально для кожного
студента, залежно від його профілю навчання,
здібностей та інтересів таким чином, щоб студент міг
розвинути саме ті навички, які його цікавлять у
перспективі.

Вимоги до кандидатів

Якщо ви зацікавлені в участі у
стажуванні

1. Мотиваційний лист
Телефон представника в Україні
2. CV Europass
3. Диплом (з оцінками) або виписка з оцінками, якщо +380993651259
навчання ще не закінчене (у форматі PDF)
Кіріченко Олександр
4. Копія паспорту
6. Сертифікати (як перевага)
iawukraine

admin1@iaw-germany.de

