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رشوط التقدم للعمل يف المانيا:
● مقيم يف جمهورية مرص العربية ويحمل الجنسية المرصية.
● السن ال تزيد عن أربعي عاما.
عل مؤهل متوسط .
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التال:
ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط
ي
https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech
كما يمكن للراغبي يف التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه االستمارة:
https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians
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االستمارة إلكتونيا فقط ،وأنه سيتم النظر فقط يف الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايت والمرسلة
النهاب.
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