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пекарські справі
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Що тобі потрібно для старту у пекарські справі?
Which requirements you need for your start in the bakery trade?

ти відносишся до наступних цільових груп:
You must belong to the following target group:

•  біженці
 Asylum justified

•  Біженці з доступом до ринку праці
 Asylum seekers with labor market access

•  Потерпілі з доступом до ринку працi
 Tolerated with labor market access

•  Тимчасово переміщені особи, які потребують підтримкиf
 Immigrants with need for support

Вам більше 18 років
You are older than 18 years.

Ви закінчили  обов’язкову шкільну освіту. 
You have fulfilled full-time schooling.  

Ви ще не почали навчання у Німеччині.
You don‘t have any initial training in Germany.

У вас є початкові знання німецької мови та загальні знання.
You have first knowledge in german language and general education.
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Your future in the bakery trade

Гаряча лінія для питань 
та регістрації 

0234/516591-14
або пишіть на 

єлектронну адресу

bochum@baeckerfachschule.de

@

40 годин на тиждень 

Теорія та практика у школі:

Майстер-класи та фахові 
мовні курси.

Foto: Fotolia.com/WavebreakmediaMicro, Fotolia.com/ikonoklast_hh

Практичний досвід

8 тижнів практики

ЗЗЗалом до 18 тижнів 
практики та теорії у 

пекарські школі

40 school hours per week practical experience & theory:
workshop days and basical knowledge of baker and sales.

8 weeks practical training 18 weeks practical experience  
and theory at school

Участнику, які виконали всі умови будуть прийняті 
на стажування

In connection all participants, who fulfilled the requirements,  
are to be included in an apprenticeship.
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Internet www.biv-wl.de

Text & Gestaltung 
Bäckerinnungs-Verband Westfalen-Lippe

Der BOF-Kurs der Ersten Deutschen Bäckerfachschule dient der Fachkräftegewinnung im Bäckerhandwerk. 

Schulungsträger

Erste Deutsche Bäckerfachschule e.V.
Bergstraße 79/81
44791 Bochum

Telefon 0234 516591-0
Telefax  0234 516591-22
E-Mail  bochum@baeckerfachschule.de
Internet www.baeckerfachschule.de

Ansprechpartner   
Frau Krater
Telefon 0234 516591-16 (Bochum)

Автівкою: автобан А45. На з’їзді «18» 
продовжуйте рух по федеральній дорозі 
B54/55 в сторону Olpe. На круговому русі 
Ortseingang  візьміть  3 з’їзд. Через 200 
метрів поверніть ліворуч до Westfalisches-
trasse. Далі через ще 500 метрів поверніть 
ліворуч на вулицю Schützenstrasse. 

Міським транспортом: від автовокзалу в 
місті  Ольпе скористайтесь лініями L546 або 
SB3 до зупинки «Olpe Kreishaus“.  Від зупинки 
потрібно пройти декілька метрів пішки. 

Автівкою: автобаном А40. На з’їзді 
«36(Stadion)“ поверніть на світлофорі 
праворуч на вулицю Gudrunstras-
se. Їдьте прямо , приблизно через 300 
метрів на світлофорі поверніть ліворуч 
на вулицю Bergstraße. Через 500 метрів 
праворуч  знаходиться пекарський дім. 

• Бохум •
Будинок пекарські справи

Bergstraße 79/81, 44791 Bochum

• Olpe •
Перша німецька пекарські школа

Zur Bäckerschule 5, 57462 Olpe/Biggesee

Як доїхати до нас:


