Mein Weg im Projekt
Hand in Hand for International Talents
Los geht’s!

Erstgespräch mit der AHK

in Kooperation mit

Beratung zur Anerkennungsfähigkeit des Abschlusses
durch das Projekt ProRecognition (AHK)
Wie funktioniert
das Projekt?

Aufnahme in das Projekt

Kann ich alle Voraussetzungen
erfüllen?
Wie ist der
Prozess?

Überprüfung
des Lebenslaufs
Passt mein berufliches
Profil zu den Anforderungen des Projekts?

Habe ich die nötige Motivation?

Lassen sich meine Qualifikationen
in Deutschland anerkennen?

Aufnahme als
Projektinteressent

Teilnahme an einer
Informationsveranstaltung

Online-Gespräch mit der Bundesagentur
für Arbeit (Deutschland)

Wie lange dauert das
Anerkennungsverfahren?

Antrag auf Anerkennung
des Abschlusses

Anfang des Deutschkurses

Vorstellungsgespräch mit
Unternehmen (digital)

Einstellungszusage

Beantragung des
Visums und Reise nach
Deutschland

Welche sind die nächsten
Schritte im Projekt?
Wie ist das Leben und
Arbeiten in Deutschland?

Anfang des Matchingprozesses

Unterzeichnung des
Arbeitsvertrags

Aufnahme in die
Betreuung der
Bundesagentur
für Arbeit
Visumsumwandlung

Volle
Anerkennung

Arbeitsaufnahme und Deutschkurs B2

Anpassungsqualifizierung
und Deutschkurs B2

Teilweise
Anerkennung

Geschafft!

Folgeantrag auf Anerkennung
des Abschlusses

Umwandlung des Aufenthaltstitels
und Arbeitsaufnahme

My Journey in the project
Hand in Hand for International Talents
Here we go!

First meeting with the local AHK
(German Chamber of Commerce)

Consultation on the recognition potential of the quali
fication by the AHK’s (IGCC’s) ProRecognition team

Online meeting with the Federal
Employment Agency (Germany)

How does the
project work?

Admission to the project

Can I meet all the requirements?
What is the
process?

Review of CV
Does my professional
profile match the requirements of the project?

Do I have the necessary motivation?

Can my qualifications be
recognized in Germany?
How long does the
recognition process take?

Admission as a
project prospect

Participation
in an information event
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Application for recognition
of the qualification

Start of the German language
course

Interview with
companies (digitally)

Employment offer

Application for a visa
and travel to Germany

What are the next steps
in the project?
How is life and working
in Germany?

Start of the matching process

Signing the employment
contract

Registration for
guidance by the
Federal Employment Agency
Visa conversion

Full
recognition

Start of employment
and German language course B2

Adjustment qualification
and German language course B2

Partial
recognition

You made it!

Follow-up application for
recognition of the qualification

Conversion of the residence permit
and start of employment

Lộ trình của ứng viên trong dự án
Hand in Hand for International Talents
Bắt đầu!
Tư vấn trực tiếp với
AHK Việt Nam

ProRecognition (AHK Việt Nam) tư vấn cách thức
công nhận văn bằng

Tham gia phỏng vấn trực tuyến với
Cục Việc làm Liên bang Đức

Quy trình dự án?

Chính thức tham gia dự án

Tôi có hội đủ tất cả điều kiện?
Quy trình như
thế nào?

Chọn lọc hồ sơ
Chuyên môn có
đáp ứng yêu cầu
của dự án?

Tôi có đủ động lực và quyết tâm?

Bằng cấp có khả năng được
công nhận tại Đức?

Trở thành ứng
viên tiềm năng
của dự án

Tham dự hội thảo định
hướng
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Thời gian xét cấp giấy công
nhận văn bằng bao lâu?

Nộp đơn xin công nhận
văn bằng

Bắt đầu khóa học tiếng Đức

Tham gia phỏng vấn trực
tuyến với nhà tuyển dụng

Đạt thỏa thuận việc làm

Nộp đơn xin visa và
bay sang Đức

Các bước tiếp
theo là gì?
Cuộc sống và việc làm
ở Đức như thế nào?

Ký hợp đồng lao động

Cục Việc làm Liên
bang Đức đồng
hành cùng ứng
viên

Chuyển đổi visa sang
giấy phép cư trú

Trường hợp
văn bằng
được công
nhận toàn
phần
Trường hợp
văn bằng
được công
nhận một
phần

Kết nối ứng viên với doanh
nghiệp

Chính thức đi làm đồng thời học tiếng Đức B2

Học khóa bổ sung kiến thức và
tiếng Đức B2

Nộp đơn xin công nhận văn
bằng toàn phần

Hoàn thành!

Chuyển đổi giấy phép cư trú và
chính thức đi làm

Meu caminho no projeto
Hand in Hand for International Talents
Vamos começar!
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Consulta sobre a possibilidade de validação do diploma
por meio do projeto ProRecognition (AHK – São Paulo)

Primeira conversa com a Câmara
Como funciona
(AHK – São Paulo)

Conversa online com a Agência Federal
de Emprego da Alemanha

o projeto?

Consigo cumprir todos os
requisitos?

Análise
do currículo

Como é o
processo?

O meu perfil profissional
corresponde aos
requisitos do projeto?

A(s) minha(s) formação(ões) podem
ser validadas na Alemanha?

Tenho a motivação necessária?

Quanto tempo dura o
processo de validação?

Admissão como interessado(a) no projeto

Participação em evento
informativo

Admissão no projeto

Requerimento de validação
do diploma

Início do curso de alemão

Entrevista de emprego
com a empresa (por meio
digital)

Confirmação da
contratação

Solicitação do visto
e viagem para a Alemanha

Quais são os próximos
passos no projeto?
Como é viver e trabalhar
na Alemanha?

Início do acompanhamento pela
Agência Federal
de Emprego da
Alemanha
Alteração do visto

Validação
total

Início do processo de intermediação (análise do perfil do
candidato em relação à vaga)

Admissão no trabalho e curso de alemão B2

Pronto!

Você conseguiu!

Qualificação complementar para a
validação total e curso de alemão B2

Validação
parcial

Assinatura do contrato de
trabalho

Novo requerimento de validação
do diploma

Alteração da permissão de
residência e admissão no trabalho

