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Çocuğunuzun en iyi
özelliğini buluyoruz

Bize ulaşın

Zanaatkarlık alanında 130’dan fazla mesleki
eğitim olduğunu biliyor muydunuz? Danışmanlık
ekibimiz çocuğunuza en uygun mesleği bulmanız
konusunda size yardımcı olacaktır. Sizi her meslek
ve kariyer fırsatı için gerekenler hakkında bilgilendiriyoruz. Özel bir görüşmeyle çocuğunuzun
ne istediğini öğreniyoruz ve imkanları hakkında
kendisini bilgilendiriyoruz. Üstelik bu sadece
başlangıç. Ayrıca kişiye özel eğitim işletmelerine
yönlendirme konusunda da birinci adresiz, iş
başvurularında yardım sağlıyoruz ve eğitime dair
tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Mesleki eğitim danışmanlığı
Gençler, çıraklar, işletmeler, okullar ve ebeveynler açısından birincil irtibat noktası olarak,
çocuğunuzu ve sizi bir mesleğe yönlendirme
konusunda destek sağlıyoruz.
Tel.: 0231 5493-333 veya
E-posta: ausbildungsberatung@hwk-do.de,
Ayrıca şu siteden de bilgi edinebilirsiniz:
www.hwk-do.de/ausbildungsberatung

Çocuğunuza şu şekilde yardımcı olabiliriz:
130’dan fazla mesleki eğitim hakkında
yoğun danışmanlık
Karar almada yardımcı olacak meslek
seçme testi
İş başvurusunda destek
Eğitim kurumlarından kişiye özel aracılık,
internetteki eğitim kurumları birliği
Mesleki eğitim esnasında irtibat
Kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgiler

Göçmenlik geçmişine sahip gençler ve işletmeler
için irtibat kurulacak kişi – başlangıca yardımcı
mesleki eğitim yönetimi.
Meryem Efe, Tel.: 0231 5493-559 veya
E-posta: meryem.efe@hwk-do.de

Yanıt veriyoruz.

Eğitim danışmanlığınız:
Kariyer seçiminden önce ebeveynlerin
çocukları ile birlikte ilk adresi

Zanaatkarlık alanında somut bir mesleki eğitim
imkanı arıyorsanız, internetteki eğitim kurumları
birliğimizi ziyaret edebilirsiniz:
www.hwk-do.de/lehrstellenboerse
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Bizim için nereden
geldiğiniz değil,
nereye gitmek
istediğiniz önemli.
130'u aşkın mesleki
eğitim hakkında şu
adresten daha fazla
bilgi edinebilirsiniz:
www.handwerk.de
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Karar verme zamanı

Karar verme
konusunda yardım

Ebeveynler çocukları için sadece en iyisini ister. Elbette bu, meslek eğitimi için de geçerli. Doğru meslek
hangisi? Bunun için hangi okuldan mezun olmak
gerekir? Hangi gelişme imkanları sunulmaktadır?
Ne zaman müracaat etmeliyim?

Yetenekleri fark etmek
Çocuğunuzun yeteneklerine dikkatinizi verin.
Örneğin çok mu yaratıcı, yoksa daha çok teknik
konulara mı meraklı? Zanaat işleri konusunda
yetenekli mi? Yeteneğini mesleğe dönüştüren
kişilerin başarılı olma ihtimali yüksektir.

Bir sorunun cevabı hazır: Bir mesleğe doğru şekilde
adım atmak için her zaman lise veya yüksek okul
mezuniyeti gerekli olmayabilir. Düşük veya orta
seviyeli liseden hemen sonra mesleki eğitime
başlamanın faydaları bile olabilir: Birçok eğitim
işletmesi, pratik eğitim esnasında eğlenebilen genç
insanlara yatırım yapıyor. Bu pratik deneyimler de,
daha sonra en iyi meslek imkanlarına giden kapıyı
aralıyor. Eğitim esnasında veya sonrasında yüksek
okul eğitimi almak isteyenler, bunu lise mezuniyeti
olmadan da yapabiliyor.

Zanaat eğitimi için şunlar geçerlidir:
Her okul derecesi açısından doğru seçim
Kültürler arası beceri ve dil yeterliliği beklenir
Uluslararası pazarda iyi iş imkanları
Bir girişimci açısından mükemmel kariyer
imkanları
İşletmecilikten (HWK) lisans diplomasına kadar
çok sayıda eğitim fırsatı

Meslekleri keşfedin
www.handwerk.de internet sitesinde 130’dan
fazla meslek keşfedebilirsiniz. Bu sitede meslek seçimi hakkında bilgiler, başarı öyküleri ve
zanaatkarlığın sınırsız fırsatları hakkında kısa
filmler bulabilirsiniz. Ancak zanaatkarlar odasının
mesleki eğitim danışmanları da size değerli
ipuçları sağlayabilir.
Size tüm kapıları açan staj
Staj, gençler için bir mesleği yaşamanın ve gizli
yetenekleri keşfetmenin en iyi yoludur. Staj
genellikle daha sonraki mesleğe giden kapıyı
açar. Biz staj yeri bulmanıza yardımcı oluyoruz.

z.B.
Betriebswirt
(HWK)

z.B.
UnternehmensManager
(HWK)

z.B.
Gebäudeenergieberater
(HWK)

z.B.
Servicetechniker

z.B.
Fachbereichsleiter

z.B.
Fachwirt (HWK)

z.B.
Ausbilder (HWK)

İş başvurusu belgeleri
Özellikle iş başvurularında, ilk izlenim oldukça
önemlidir. Formun nasıl muhafaza edilmesi
gerektiği ve hatalardan nasıl kaçınılabileceği
konusunda çocuğunuza destek oluyor ve yol
gösteriyoruz.
İster ekonomi uzmanlığı (HWK), ister uzmanlık (HWK) ya da
şirket yöneticiliği (HWK) olsun - Zanaat alanında, çocuğunuz
eğitimin ardından doğru kariyer alanında çalışabilir.

