
для молоді віком 16-25 років

 Усі адреси на  
 www.arml-na.fr 

 Для отримання додаткової 
інформації зв’яжіться з  
місцевою місією зараз 

 МІСЦЕВІ МІСІЇ У NOUVELLE-AQUITAINE  У ЦИФРАХ 

92 000  
молодих людей на рік

43  
місцевих мунктiв та 590 місць прийому

 1 300 
професіоналів до ваших послуг

 Завантажити   
 мобільний додаток 

Завантажуйся на 
майбутнє!

 Mission Locale :  
 одна адреса для усіх 

ваших проектів.
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ФІНАНСОВА ДОПОМОГА: 
Екстрена допомога або 
на якийсь певний проект: 

давайте поговоримо/обговоримо!  
Ми допоможемо вам знайти правильне 
рішення.

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: Кожен може 
опинитися у важкій юридичній 
ситуації. Спеціаліст допоможе 

вам зрозуміти ваші обов’язки та 
права та зрозуміти як узаконити вашу 
ситуацію.

БАЖАННЯ СЛУЖИТИ? Бажання 
бути корисним для суспільної 
діяльності на суспільне 

благо? Волонтерство, це громадянське 
зобов’язання, яке можливо відгукується 
вашим цінностям.

Mission locale, залучає до 
бажаної роботи та вакансії. 
Як саме? 

Надає можливсть відкрити для 
себе різноманітні професії та 
направлення.

Слідкує за вакансіями, які вас 
цікавлять.

Знайомить з працедавцями, 
професіоналами із різних 
галузей та координує вас з 
працедавцями.

Консультує та допомагає з 
оформленням контрактів.

…Професія якa  
мені подобається 

Моє майбутнє це…

На кожному шляху виникають перешкоди. 
Саме тому Missions Locales супроводжує 
та надає можливість швидко та просто 
знайти вакансії, які підходять саме вам:

ЖИТЛО: Щоб знайти роботу 
потрібно думати про дах над 
головою, тому Missions Locales 

дає поради та потрібну допомогу для 
того що знайти житло. Ви дізнаєтеся 
про всі можливості, які існують.

ЗДОРОВ’Я: Пріоритет із 
пріоритетів - ваше здоров’я. 
Ми також надаємо відповідний 

супровід. Доступ до обстежень і 
лікування для тих, у кого є інвалідність 
та допомога у страхуванні в державній 
страховій компанії (CMU).

ТРАНСПОРТ: Пересуватися це 
дуже важливо, щоб вчитися 
і працювати. Les Missions 

locales поінформують вас про місцевий 
транспорт і супроводжують вас до 
отримання прав водія або на водіння з 
супроводом. Ви також можете отримати 
інформацію про те, як вирушить за 
кордон (стаж, волонтерський місії, ітд.)

…Cтажування для 
успішного пошуку

Найкращий спосіб знайти 
бажану роботу, це пройти 
відповідну кваліфікацію. Для 
цього найкраще поставити 
правильні питання, звернувшись 
до вашої місцевої Mission Locale. 
Там ви знайдете: 

Ідеї для професійної 
орієнтації: 
Які є направлення?  

Які можливі напрямки?  
На які я можу розраховувати?  
На що ще можна претендувати?

Надійний партнер для 
створення ваших проектів: 
Надійна стратегія для того, 

щоб почати рухатись до бажаної роботи 
починається з цього: необхідно чітко 
позначити ваш проект і направити всі 
сили на його реалізацію.

Радник, який допоможе вам 
фінансувати ваше професійне 
навчання

…Рішення для мого 
повсякденного життя


