
Angebot für gut qualifizierte  
Ukrainer:innen
Standortbestimmung und Unterstützung  
bei Diplomanerkennung

HEKS MosaiQ Bern, die Fachstelle für qualifizierte Migrant:innen, bietet ab sofort  
kostenlos folgende Unterstützung für die berufliche Integration an:

 � Standortbestimmung 
Sie erzählen uns, was Sie studiert haben, welche Berufserfahrung und  
welche Kompetenzen Sie mitbringen. Wir geben Ihnen unsere Einschätzung,  
welches die nächsten Schritte zu Ihrer beruflichen Integration sein könnten.

 � Hilfe bei Gesuchen zur Diplomanerkennung 
Wir helfen Ihnen, das Gesuch zur Diplomanerkennung zusammenzustellen  
und bei der richtigen Fachstelle einzureichen. 

Wenn Sie noch nicht gut genug Deutsch sprechen, führen wir das Gespräch  
auf Englisch oder wir organisieren Dolmetschende.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Anmeldung per E-Mail an mosaiq-bern@heks.ch 

Geben Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer an.  
Wenn Sie einen Lebenslauf haben, senden Sie uns diesen ebenfalls zu.

Für Fragen: 031 385 18 31 oder 031 385 18 30

Dieses Angebot wird vom Kanton Bern finanziert. 

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN  
KIRCHE SCHWEIZ

MosaiQ Bern
Bürenstrasse 12 
CH-3007 Bern

+41 31 385 18 30
mosaiq-bern@heks.ch
www.heks.ch/mosaiq-bern



Пропозиція для  
кваліфікованих українців
Оцінка кваліфікації та підтримка  
у визнанні диплома

HEKS MosaiQ Bern, спеціалізований центр підтримки кваліфікованих мігрантів, 
пропонує безкоштовну підтримку тим, хто потребує професійної інтеграції:

 � Оцінка кваліфікації 
Ви розповідаєте нам, що ви вивчали, який професійний досвід отримали і 
які маєте компетенції. Ми аналізуємо отриману інформацію та пропонуємо 
можливі кроки для вашої професійної інтеграції.

 � Допомога в поданні клопотань про визнання дипломів 
Ми допоможемо вам скласти клопотання про визнання диплома та подати 
до відповідної установи. 

Якщо ви ще недостатньо добре володієте німецькою, ми можемо провести 
співбесіду англійською або залучити перекладача.

Зв’яжіться з нами:
для запису на співбесіду надішліть листа за адресою mosaiq-bern@heks.ch 

Зазначте свої ім’я та прізвище, адресу та номер телефону.  
Якщо у вас є резюме, прикладіть його.

У разі запитань телефонуйте: 031 385 18 31 або 031 385 18 30

Ця ініціатива фінансується кантоном Берн. 

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN  
KIRCHE SCHWEIZ

MosaiQ Bern
Bürenstrasse 12 
CH-3007 Bern

+41 31 385 18 30
mosaiq-bern@heks.ch
www.heks.ch/mosaiq-bern


