PAKET SUKSES AUSBILDUNG
Mau Ausbildung di Jerman? Daftar mandiri aja!
Dapatkan bimbingan langsung dari recruiter perusahaan
Fortune 500 di Jerman agar kamu bisa sukses daftar
Ausbildung secara mandiri - hanya di Deutsch+.

Perhotelan / Keperawatan
Kursus Intensif A1-A2-B1
+
Kursus Persiapan Goethe B1
+
Bootcamp Pendaftaran Ausbildung

Rp 19,900,000,Mekatronik / IT
Kursus Intensif A1-A2-B1-B2.1-B2.2
+
Kursus Persiapan Goethe B2
+
Bootcamp Pendaftaran Ausbildung

Rp 29,900,000,Sukses daftar Ausbildung mandiri
- hanya bersama Deutsch+!

BOOTCAMP PENDAFTARAN
AUSBILDUNG
Mau daftar Ausbildung mandiri tapi bingung prosesnya?
Pusing cari informasi dan gak ngerti cara daftarnya?
Bootcamp Ausbildung Deutsch+ jawabannya!

Durasi Bootcamp: 1 minggu
Apa itu Bootcamp pendaftaran Ausbildung?

Di dalam Bootcamp ini, kamu bakal daftar secara mandiri ke 100 lowongan
pekerjaan Ausbildung di Jerman sambil dibimbing langsung oleh recruiter

perusahaan Jerman. Jadi semacam ngerjain ujian tapi dikasih contekan ;)

Apa yang bakal kamu dapatkan selama Bootcamp?
Bimbingan pembuatan CV dan Cover Letter dalam Bahasa Jerman
yang dibuat sesuai dengan masing-masing posisi yang dituju

Bimbingan pembuatan e-mail lamaran pekerjaan yang sesuai
dengan etika bisnis di Jerman

Pendaftaran ke 100 lowongan pekerjaan dalam kurun waktu 1 minggu
Latihan interview secara face-to-face dan melalui Skype dengan
recruiter dari Jerman

Meet your coach!
Hi, my name is Peter Collatz and I'm a headhunter for Fortune
500 companies in Germany. In this bootcamp, I will teach you
how to apply and get accepted to the best German companies
for your Ausbildung. Prepare for a bright future!

Apa benefit lain yang didapatkan oleh siswa Bootcamp?
Pemeriksaan kontrak kerja Ausbildung yang diberikan oleh

perusahaan untuk memastikan kontrak sempurna dan sesuai
dengan standar kerja di Jerman
Bimbingan aplikasi visa

Workshop “Siap hidup di Jerman”

Berapa biaya Bootcamp?

Biaya bootcamp sudah termasuk di dalam biaya paket sukses Ausbildung.
Bagi siswa extern dikenakan biaya Rp 9,990,000,-

Bagaimana jika sudah pernah belajar Bahasa Jerman
sebelumnya?
Bagi siswa yang sudah pernah belajar Bahasa Jerman sebelumnya, bisa
mulai langsung di level selanjutnya dengan membayar harga kursus

intensif sesuai dengan daftar harga kursus. Siswa akan mendapatkan
diskon 50% untuk biaya Bootcamp.

Biaya apa saja yang tidak termasuk dalam Bootcamp?
Biaya terjemahan ijazah & SKHUN
Biaya aplikasi visa
Tiket pesawat

Biaya ujian Goethe

Jadwal Bootcamp

1 minggu setelah hasil ujian
Goethe terbit

