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100 жінок,  
100 можливостей

Кар’єра для  
жінок-іммігранток

Приєднуйтеся 

зараз!



Допомога для 
початку кар’єри
Ви маєте високу кваліфікацію і досі не знайшли 
відповідної роботи? Подайте заявку на нову 
програму підтримки жінок ÖIF «КОМПАСС – 
100 жінок, 100 можливостей»!

Заохочення високоосвічених жінок

З проєктом «КОМПАС – 100 жінок, 100 
можливостей. Кар’єра для жінок-іммігранток» 
Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) підтримує 
кваліфікованих жінок-мігрантів у пошуку роботи.

Що таке «КОМПАС – 100 жінок, 
100 можливостей»?

У «КОМПАСС – 100 жінок, 100 можливостей» 
висококваліфіковані жінки-іммігрантки 
проходять професійний коучинг і тренінги з 
працевлаштування й отримують підтримку, 
наприклад:

• У створенні заявкових документів 

• Зі знайомством із ринком праці

• Із самопрезентацією в нових умовах

• Зі створенням власної професійної системи

Хто може взяти участь?

Жінки з міграційним минулим у віці 18 років 
і старше, які мають вищу освіту (професійне 
навчання, атестат зрілості чи університетський 
диплом), а також мають добрі знання німецької 
чи англійської мови та вільний доступ до 
австрійського ринку праці.  
Участь є безкоштовною.

Усю інформацію про заявку та форму заявки 
можна знайти в Інтернеті за адресою 
integrationsfonds.at/kompass



Зміст і програма
«КОМПАСС – 100 жінок, 100 можливостей» 
стартує в усіх федеральних землях Австрії.

Висококваліфікованим жінкам-мігрантам 
надають підтримку протягом шести місяців, 
щоб вони могли скористатися можливостями 
на австрійському ринку праці.

Програма складається з п’яти основних акцентів:

Перевірка заявки  
Індивідуальні консультації та індивідуальні 
тренінги щодо оформлення документів для 
подання заявки й інформація про те, що важливо 
для подачі хорошої заявки в Австрії.

Навчання із застосування цієї заявки  
Інтерактивні семінари з впевненої поведінки 
та самопрезентації, а також індивідуальна 
підготовка до співбесід.

Нові умови та самопрезентація  
Коучинг зі створення й оптимізації профілів 
особистості та семінари з використання нових 
умов для початку кар’єри.

Повсякденне трудове життя в Австрії  
Семінари та майстер-класи на теми: 
можливості на ринку праці, сумісність роботи 
та сім’ї, переговори щодо зарплати, права 
співробітників/співробітниць.

Створення власної професійної мережі 
Зустрічі в мережі та спільні відвідування компаній 
для створення власної професійної мережі.

Програма «КОМПАСС – 100 жінок, 100 можливостей» 
проходитиме частково онлайн, частково очно.

Усю інформацію щодо змісту та програми 
можна знайти в Інтернеті за адресою  
integrationsfonds.at/kompass



Подайте заявку зараз!
Скористайтеся своїми можливостями в 
Австрії та подайте заявку на програму 
«КОМПАСС – 100 жінок, 100 можливостей». 
Форму заявки можна знайти за адресою 
integrationsfonds.at/kompass 
 
Залишилися питання?

Команда Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF) 
для покращення становища жінок  

 kompass@integrationsfonds.at

 +43 1 715 10 51 113

Ф
о

то
: Е

уг
е

н
іе

 С
о

ф
іє


