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Çocuğum
…   mesleğini severek ve  

zevkle yapmalı!

… tüm mesleki imkanlara 
sahip olmalı!!

…sorumluluk üstlenebilmeli!

…yükseköğrenim görebilmeli!

…yükselme fırsatına sahip olmalı!

…iyi kazanmalı…!
…bir gün bizden daha iyi şartlara sahip olmalı!

…güvence altında olmalı!

…ileride saygın bir meslek icra edebilmeli!

Ebeveynlerin birçoğu bu ve benzeri ifadeleri kullanmaktadır. Bavyera okul sistemi her çocuğa kendine özgü bir eğitim yolu 

açmaktadır. Realschule ve ticari okullar teori ve uygulamanın kesiştiği noktadır. Dersler ilerideki meslek hayatına yöneliktir ve 

staj ile kombine edilir. Ticaret okulları ve Realschule‘ler meslek hayatına geçiş için bir atlama tahtasıdır ve bu sebeple sağlam 

bir genel kültürün yanı sıra meslek eğitimi için temel bilgileri de verirler.

Dual meslek eğitiminin işletmede görülen pratik bölümü meslek okulunda görülen teorik kısım ile birleştirilir. Mesleki davranış 

becerisi sadece bir meslekte öğrenilemez. Endüstri, ticaret, hizmet ve zanaat sektörleri, mesleki eğitimle öğrenilen 300‘ü 

aşkın meslekle, iş hayatında ve insanlar arası ilişkilerde son derece modern teknoloji, yaratıcılık ve hassasiyet becerileri 

kazandırmaktadır.

Zanaat alanında, yapı ve tesisat sanayisinde, elektronik ve metal sanayisinde, ahşap sanayisinde, giyim, tekstil ve deri  

sanayisinde, gıda sanayisinde, sağlık ve vücut bakım sanayisinde, kimya ve temizlik sanayisinde, cam, kağıt, seramik ve 

diğer sanayilerde faaliyet gösteren meslekler mevcuttur.

Sanayi ve Ticaret Odaları‘nın sorumluluk alanında hem, elektro ve metal, kimya, fizik ve biyoloji alanlarının da dahil olduğu 

teknik meslekler, hem de örneğin endüstride, ticarette, banka ve sigortalarda, gastronomi ve otelcilikte, lojistikte ve büroda 

faaliyet gösteren ticari meslekler yer almaktadır. 

Mesleklerin sunduğu çeşitliliğe ilişkin ayrıntılı bilgileri çocuklarınızla birlikte Çalışma Ajansı danışmanlık merkezinden ve 

Odalar‘dan online olarak da öğrenebilirsiniz (bitişteki bilgi blokuna ve „faydalı linkler“ bölümüne bakınız).
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İş dünyası gittikçe artan bir hızla değişmektedir. İş alanları gittikçe uzmanlaşmakta ve teknolojikleşmektedir. Özellikle  

Almanya gibi hammadde bakımından fakir bir ülkenin iyi eğitimli uzman iş gücüne çok ihtiyacı vardır. Ve işte tam da bunların 

sayısı gittikçe azalmaktadır.

Bunun sebeplerinden bir tanesi demografik gelişimdir, yani şirketlerde istihdam edilen elemanların gittikçe yaşlanması ve 

bunların ön görülebilir bir süre içinde tüm bilgi ve becerileri ile birlikte şirketlerden ayrılacak olmasıdır, 2020 yılında her üç 

federal vatandaştan bir tanesi 50 yaşın üzerinde olacaktır. Ancak aynı zamanda son yıllarda mezun sayısında da sürekli bir 

düşüş görülmektedir. Dolayısıyla iş piyasasında mevcut olan aday sayısı, boş pozisyon sayısından daha azdır. Ayrıca girişte 

değinildiği üzere değişen iş dünyasının elemanlara yönelttiği talepler de gittikçe yükselmektedir. Bu sebeple, gelişim ve böy-

lece yükselme olanakları sunan, uygulamaya yönelik bir meslek eğitimi daha da önem kazanmaktadır.

Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası uzman personel monitörü (www.ihk-fachkraeftemonitor-bayern.de), Orta Frankonya  

bölgesi için 2020 yılında mesleki kalifikasyona sahip olan elemanlar ele alındığında 40.000 kalifiye personel açığı olacağını 

öngörmektedir. Hatta, işletmeci veya uzmanlık düzeyinde ileri bir mesleki nitelikle şirket yönetiminde ve idari bir pozisyonda 

çalışmayı hedefleyenlerde bu açığın %13,5 oranında olması beklenmektedir.  2023 yılına kadar Orta Frankonya‘da zanaat 

alanında 5.000 işletme görevi devralacak kişileri bekleyecektir.

Bu sebeple gençler dual (ikili) meslek eğitimi ile daha bugünden mesleki başarıları için en sağlam temelleri atabilirler. 
Bunun ardından farklı mesleki gelişim olanakları mevcuttur. Böylece tam da ekonomimizin acilen ihtiyaç duyduğu 
nitelikleri kazanabilirsiniz. Siz yarının aranan kalifiye elemanlarısınız!

Yarının iş dünyası



Eskiden meslek eğitiminin tamamlanması, iş yerinin emeklilik yaşına kadar güvence altına alınması anlamına  

gelmekteydi. Günümüzde meslek eğitimi sadece bir başlangıçtır: Hızlı teknolojik değişim ve buna bağlı olarak iş 

dünyasında meydana gelen değişiklikler yaşam boyu öğrenmeyi gerektirmektedir.

Büro makineleri makinistliği mesleğindeki gelişimleri örnek olarak ele aldığımızda mesleklerin zaman içinde nasıl 

değişebildiğini ve meslek tablolarının nasıl yeni içerikler kazandığını görebiliriz:

Hızla değişen meslekler
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Büro makineleri makinisti
Büro makineleri makinistleri, müşterilere şirket ürünleri ve hizmetleri konusunda danışmanlık 

yapmanın ve satış görüşmeleri yürütmenin yanı sıra mekanik, elektromekanik, elektrikli ve  

elektronik yapı gruplarının ve cihazların montajını gerçekleştirirlerdi. Diğer bir görevleri de yapı 

gruplarını, makineleri, sistemleri, cihazları ve büro bilgi ve komünikasyon tekniğine ilişkin ek cihazları 

işletime almaktı.

Klasik daktilodan hesap makinelerine, EDV kasalarından fotokopi makinelerine, dikte cihazlarından 

muhasebe makinelerine ve faks, mobil telefon, uzaktan fotokopi çekici ve telesekreter gibi  

telekomünikasyon cihazlarına varıncaya kadar her türlü büro makinesinin bakım ve onarımını 

yaparlardı.  

Büro bilgi elektronik teknisyenine dönüşüm
Faaliyet alanları elektrik değerlerinin ölçülmesine, denetlenmesine ve arıza ve hata 

kaynaklarının yerinin tespit edilmesine kadar genişlemiştir.

Bilgi elektronik teknisyenine dönüşüm
Bu mesleğin tanımı artık ağırlıklı olarak büro sistem tekniği alanında 

bilgi teknoloji sistemlerinin kurulumu ve bakımını içermektedir.

Günümüzde genellikle bilgi elektronik teknisyenliği mesleği tercih edilmemekte, birçok kişi 

örneğin sistem entegrasyonu dalı ile uzman bilişimci mesleğini tercih etmektedir.

1934

1999

1960

1987



Okuldan mesleğe uzanan yol

Meslek seçimine giden yolda çocuğunuza doğrudan eşlik edebilirsiniz. Bu anlamda çeşitli kurumlar size destek 
sunmaktadır. Okullar da özellikle 9. sınıfta çocuğunuzun meslek seçimi konusunda yardım sunmaktadır. Ancak  
mesleki yönelim uzun bir süreç içinde gerçekleşir. Aşağıdaki bilgiler son üç yıl boyunca çocuğunuzu meslek  
seçiminde ve meslek eğitim yeri arayışında nasıl destekleyebileceğinizi açıklamaktadır. 

8. sınıf: İlk yönelim

İlk yönelim ders gruplarının seçimi ile 7. sınıfta gerçekleşmiştir. Şimdi 8. sınıfta, özellikle ikinci yarı yılda, tercih  

edilebilecek meslek alanları hakkında düşünmeye başlamak faydalı olacaktır.  Bu sebeple evde bu konudaki ilk konuşmalar 

gerçekleşmelidir. Çocuklarınızın eğilim ve yeteneklerini iyice inceleyerek bunları teşvik ediniz! Revaçta olan mesleklere ve 

arkadaşların kararlarına dikkat ediniz. 

9. sınıf: Sağlam yönelim ve meslek seçimi

Meslek seçimi için farklı danışma noktalarına başvurmak güvenilir bilgiler (bkz. sondaki bilgi bloğu ve „faydalı linkler“) elde 

etmenizi sağlar. İlgi ve yeteneklerinizi belirlemek için Mesleki Bilgilendirme Merkezi‘ne de (BiZ) başvurabilirsiniz. Burada IHK 

ve HWK‘nın yetenek testi de faydalı olacaktır. Okullarda bulunan meslek danışmanlığı birimi de meslekler hakkında bilgi 

vermektedir (çocuğunuzun okulunda bu konu ile kimin ilgilendiğini çocuğunuzdan veya okuldan öğreniniz). Zorunlu meslek 

stajı (süre: 1 hafta) öğrencinin seçtiği bir işletmelerden birinde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, iş hayatının zengin yelpazesini 

deneyimlemek için tatillerde gönüllü olarak başka stajlar yapmak da yararlı olacaktır. Böylece öğrenci kendi becerilerini,  

beklentilerini ve isteklerini daha iyi tanıyacak ve bunların değerini bilmeyi öğrenecektir. İş hayatının gelişim eğilimleri 

hakkında bir fikir edinecektir.

Eğitimi alınacak mesleğe karar verilmeli, meslek eğitimi için yer aranmalıdır. Birçok okulda yoğun bir başvuru eğitimi 

gerçekleştirilir. İkna edici, özgün başvuru yazılarının hazırlanışı çalışılır.

10. sınıf: Ortaöğrenim diplomasına (Mittlere Reife) odaklanma

10. sınıfın başında çocuğunuzu başka stajlar yapmaya teşvik ediniz (örneğin, sonbahar ve kış tatillerinde), en ideali, 

çocuğunuzun en geç yarıyıl karne döneminde meslek eğitim sözleşmesini yapmış olmasıdır.  Bu süreye kadar meslek 

seçimi sorusunun ortadan kalkmış olması, bitirme sınavına hazırlık açısından belirleyici bir avantaj sağlayacaktır.
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Ebeveyn olarak siz özellikle neye dikkat etmelisiniz?

1. Başvuru 9. sınıf yarıyıl karnesinin alınması itibarı ile gerçekleşmelidir.

2. Öğrenim dersleri (din kültürü ve müzik dahil) kesinlikle ihmal edilmemelidir.

3. Sabit başvuru tarihleri hakkında zamanında bilgi alınız.

4.  Çocuğunuzla birlikte farklı kurumlar tarafından sunulan destek olanaklarından ve danışmanlık hizmetlerinden 

faydalanınız (sondaki bilgi bloğuna ve „faydalı linkler“ bölümüne bakınız).

5. Çocuğunuzu sınıfta görevler üstlenmeye, rehber olarak faaliyet göstermeye veya karnesine olumlu görüşler olarak 

yansıyabilecek başka sosyal hizmetlerde bulunmaya teşvik ediniz. 
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Mesleki oryantasyona ilişkin on öneri

1. Çocuğunuza ev işlerinde, alışveriş yapmak gibi belli görevler veriniz. Bu görevlerin düzenli olarak yerine getirilmesine  

dikkat ediniz. Güvenilirlik, istikrar ve sorumluluk bilinci meslek hayatında önemli rol oynayan özelliklerdir.

2. Çocuğunuzun isteklerini, ilgi alanlarını, becerilerini ve yeteneklerini keşfetmeye çalışınız. Çocuğunuzla bu konuda 

konuşunuz, belki güçlü yönlerinin farkında bile değildir veya bunların önemsiz olduğunu düşünüyordur. Güçlü yönlerini ve ilgi 

alanlarını tanıyan kişilerin uygun mesleği bulmaları daha kolaydır. Başvuru sürecinde de çocuğunuzun kişisel özellikleri ile 

ikna edici olabilmesi önemlidir. Güçlü kişilik özellikleri hakkında IHK ve HWK‘nın yetenek testi ile bilgi edinebilirsiniz.

3. Bazı çocuklar ebeveynlerinin tam olarak hangi mesleği icra ettiğini veya öğrendiğini bilmiyorlar. Çocuğunuza kendi  

meslek eğitiminizi ve meslek hayatınızı anlatınız. Çocuğunuzla hayallerini süsleyen güncel meslekleri konuşmak için ken-

di çocukluğunuzda istediğiniz meslekleri anlatınız. Genellikle akrabalar, arkadaşlar ve tanıdıklar da meslek hayatlarındaki  

deneyimlerinden zevkle bahsederler.

4. Çocuğunuzun bir hobisi var mı? Eğer yoksa: Çocuğunuzla beraber ilgi çekici bir boş zaman aktivitesi veya yeni görevler 

arayınız (dolap kurmak, lastik değiştirmek, bahçe işleriyle uğraşmak ...). Yeni konularla ilgilenmek yeni ilgi alanlarının ve  

böylece belki de meslek fikirlerinin oluşmasını sağlayabilir. Bu faaliyetlerin bir kulüp çerçevesinde yapılması sayesinde  

meslek hayatında gerekli olan takım ruhu geliştirilmiş ve özgeçmiş için belgelenmiş olur.  Özel ilgileri olan kişiler genellikle 

işletmeler tarafından, okul dışında chatleşmek veya televizyon seyretmekten başka zihinsel ve fiziksel aktivite göstermeyen 

kişilere göre daha çok tercih edilmektedir.

5. Aynı durum gönüllü faaliyetler için de geçerlidir. İster kendi okulunda rehber veya tartışma hakemi olsun, ister sınıf başkanı, 

gönüllü itfaiyeci veya bir kulüp üyesi, hiç fark etmez: Harici bir mecburiyet olmaksızın kendi iradesi ve isteğiyle faaliyet 

gösteren kişiler birçok işverenden artı puan alırlar. Çocuğunuzu böyle faaliyetlere motive ediniz.

6. Mesleki eğitimle kazanılan birçok meslek için belli okul notları ve belli bir not ortalaması beklenmektedir. İyi bir not ortalaması 

ve olumlu bir karne yorumu çoğu zaman daha yüksek bir mezuniyet derecesinden daha belirleyicidir. Notları yükseltmek  

genellikle mümkündür. Birçok okul öğrencilerini ek derslerle desteklemektedir. Çocuğunuzun okulunda böyle bir uygulama 

olup olmadığını öğreniniz.

7. Meslek seçiminde tereddütler varsa, daha başka uygun meslek arayışındaysanız veya başvuru başarılı değilse geç olmadan 

meslek danışmanlığı uzmanlarından öneriler alınız. Özellikle red bildirimlerinden sonra cesaretini kaybettiğinde çocuğunuzu 

motive ederek çok sayıda başvuruda bulunmasını sağlayınız. Çocuğunuza alternatif meslekleri de dikkate alması içi yardım 

ediniz, 300‘ü aşkın meslek mevcuttur, bunların arasından uygun olan sadece bir tane değildir.
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8. Çocuğunuzla birlikte modern, ağ bağlantılı dünyanın zenginliğinden faydalanınız. İnternet yazı ve filmler sayesinde  

meslekler hakkında kapsamlı bilgiler edinmek, işe alım testlerine çalışmak ve staj ve meslek eğitim yeri bulmak için birçok 

imkan sunmaktadır (bakınız „faydalı linkler“).

9. Okulda acil bir sorun varsa bir sonraki veli toplantısına veya ebeveyn akşamına kadar beklemeyiniz. Derhal okulla iletişime 

geçiniz.

10. Çocuğunuzun bireysel mülakat görüşmesine davet edilmesi durumunda mesleki eğitim yeri hedefi bir adım daha 

yakınlaşmış demektir. Bu önemli görüşmeye hazırlanırken çocuğunuzla beraber, onun neden özellikle bu mesleği ilginç 

bulduğunu ve öğrenmek istediğini iyi bir şekilde gerekçelendirip gerekçelendiremediğini kontrol etmelisiniz. Çocuğunuzun bu 

meslekte hoşlandığı hususlara ilişkin iki ya da üç somut örnek burada oldukça yardımcı olacaktır.  Meslek bilgisi (örn. Çalışma 

Ajansı Berufenet sayfasından edinilebilir) ile desteklenen iyi ve ikna edici bir cevap mülakat görüşmesinin iyi geçmesi için en 

önemli unsurdur. Ayrıca çocuğunuzun meslek eğitimi alacağı işletme hakkında internetten bilgi edinmesine yardımcı olunuz. 

Aşağıdaki soruları açıklığa kavuşturunuz: Neden meslek eğitimi öğrencisi olarak bu işletmede çalışmak istiyorum? İşletme 

neden beni tercih etmeli? Çocuğunuzun kibar tavırlar sergilemesi ve kişisel görünümü de önemlidir, kıyafetleri mesleğe ve 

sektöre uygun olmalıdır.
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Dual (ikili) meslek eğitiminden sonrası

Meslek eğitiminin tamamlanması ile birçok yol açılmış olur. İster ticari, ister teknik, ister zanaat alanından olsun, tüm  

meslekler dual meslek eğitiminin ardından mesleki gelişim olanakları sunarlar. Ayrıca yükseköğrenim görme imkanı da  

mevcuttur.

İşletmeci IHK /
Teknik işletmeci

Ticaret uzmanı
İş idare uzmanı

Teknik
iş idare
uzmanı

Endüstri ustası
Teknik usta

Zanaat
ustası

İş deneyimi
(genellikle 1 ila 3 yıl)

Ticari meslek
eğitimi 

(maks. 3 yıl)

Endüstriyel teknik
meslek
eğitimi

(maks. 3,5 yıl)

BOS

Okul
Realschule – Wirtschaftsschule

Yüksek 
lisans 

(Master)
 

Lisans 
(Bachelor)

Sanayi / teknik
meslek
eğitimi

(maks. 3,5 yıl)
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Yükseköğrenim iddialı bir pozisyon için vazgeçilmez bir koşul değildir. Daha ilk gelişim eğitimi basamağı ile Bachelor diplomasına 

denk bir nitelik seviyesine ulaşılabilmektedir. Alman Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (DQR) Almanya‘da kazanılan 

kalifikasyonların AB içinde değerlendirilip denklik alınmasını mümkün kılmaktadır. Ticaret uzmanı, iş idare uzmanı veya ustalık 

derecesine yükselme eğitimleri Bachelor diplomasının nitelik seviyesine denk olarak sınıflandırılmıştır. 

(www.deutscherqualifikationsrahmen.de)



Dual (ikili) meslek eğitiminin başarı 
hikayeleri
Meslek eğitiminin alındığı işletmede işe girmek, mesleki gelişim eğitimi, şirkette yükselmek, yükseköğrenim, serbest çalışmak. 

Dual (ikili) meslek eğitimi tüm mesleki hedeflerin ulaşılması için bir temel oluşturmaktadır. Aşağıdaki örnekler orta dereceli lise 

(Realschule) ve ticaret okulu (Wirtschaftsschüler) mezunlarının kariyerlerini göstermektedir.
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 Franziska T.
 Sigortalar ve finans ticaret elemanı meslek eğitimi / idari pozisyona hazırlık

2006 Mittlere Reife
2006-2009  NÜRNBERGER Sigortalar Grubu bünyesinde sigortalar ve finans ticaret elemanı meslek eğitimi

İşe alımdan beri
2009-2012 NÜRNBERGER SofortService AG Mükellefiyet hasarı
2012 yılından beri NÜRNBERGER SofortService AG Maddi hasar
2013 yılından itibaren İdari bir pozisyona hazırlık 

Mesleki gelişim eğitimi
2009-2011 Mesleki gelişim eğitimi, sigortalar ve finanslar iş idare uzmanı (IHK)
2011-2014 Bachelor of Arts lisans bölümü, sigorta ekonomisi, Coburg Yüksekokulu

Güncel pozisyon
50.000 EUR‘a kadar maddi hasar işlemleri, bölüm yönetici asistanlığı, proje yönetimi, NÜRNBERGER
SofortService AG maddi hasar karşılanması bölüm müdürü, işçi temsilcisi

  Melanie G.

  Büro elemanı > Eğitmen 

Hauptschule diplomamı aldıktan sonra Ansbach’da bulunan Städtische Wirtschaftschule’ye devam ettim ve buradaki eğitimimi Mittlere Reife 

diploması ile tamamladım. 2003 yılında Nürnberg’de bulunan Johann Walthelm GmbH bünyesinde büro elemanı olarak başladığım meslek 

eğitimimi 2006 yılının Şubat ayında başarıyla tamamladım. O zamandan beridir bu firmada maaş ve finans muhasebesi departmanında 

çalışıyorum. Meslek eğitiminin başında finans muhasebesi alanında çalışmaktan zevk alacağımı hiç tahmin edemezdim. 2012 yılından 

beridir de iş arkadaşlarımla birlikte ticari alanda meslek eğitimi gören öğrencilerimizden sorumluyum. Bu harika bir vazife! Meslek eğitimi ile 

hem olumlu hem de olumsuz birçok izlenim ve deneyimle dolu yeni bir dönem başlıyor. Ben bu anlamda meslek eğitimim süresince kendi 

eğitmenim ve diğer iş arkadaşlarım tarafından daima desteklendim. Benim için genç insanlara meslek hayatlarının başlangıcında öneri ve 

yardımlarımla destek olmak büyük bir motivasyon. Bu sebeple bu zorlu “meslek eğitmenliği” görevini severek üstlendim.  
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Peter W.
Motorlu taşıtlar elektrik teknisyeni İşletme Şefi

2000                     Mittlere Reife
2000 – 2004         Motorlu taşıtlar elektrik teknisyeni meslek eğitimi (bugünkü sistem ve yüksek gerilim                                teknolojileri mekatronik teknisyenine denk), Koller & Schwemmer GmbH Nürnberg 2005 – 2007         Bosch System, teknisyen ve servis teknisyeni
2008                     Motorlu taşıtlar tekniği ustalık
2009 – 2010         Zanaat alanında işletmeci
2010 – 2013         Oldtimer-Restauration Walsdorff, motorlu taşıtlar tekniği ve antika araçların bakımı bağımsız                              bölüm şefi
2013’den beri Koller & Schwemmer GmbH Nürnberg bünyesinde Bosch Car Service işletme müdürü

 Jasmin B.
 Otomobil satış elemanı meslek eğitimi / Bachelor of Business Administration

2008                    Mittlere Reife
2008 – 2011       Otomobil satış elemanı meslek eğitimi
2010                    Volkswagen servis asistanlığının tanınması
2011                    Ek kalifikasyon Uluslar arası satış elemanı, İngiltere, Londra2011-2012          Motorlu taşıtlar sektöründe işletmeci
2012 – 2013        Bachelor of Business Administration, ağırlık noktası otomotiv, ABD, Florida2013’den beri      AdA belgesi (eğitmen eğitici belgesi)

  Raman S.

   Uygulama geliştirme uzman bilişim elemanı meslek eğitimi/ enformatik öğrenimi / 

  serbest çalışan

2008   Mittlere Reife

2008 – 2011      Uygulama geliştirme uzman bilişim elemanı meslek eğitimi, DATEV eG; 

                                Meslek eğitimi sırasında “Meslek okulu +” pilot projesi kapsamında Fachabitur

2011 – 2012      DATEV’de yazılım geliştirici; Personel yönetimi sistemlerinin ve kendine ait projelerin

                                planlanması ve geliştirilmesi

2012’den beri   Nürnberg Teknik Yüksekokulunda enformasyon dalında 

                                yükseköğrenim (Bachelor of Science), paralel olarak DATEV eG bünyesinde çalışma

2013’den beri    Serbest meslek kapsamında farklı şirketler için yazılım ve web sitesi geliştirme

Bachelor diplomasından sonra farklı imkanlar mevcuttur: Master eğitimi, DATEV eG bünyesinde kariyer, diğer sektörlerde 

kariyer, serbest çalışma hayatının devam ettirilmesi 



Yararlı linkler
Sanayi ve Ticaret Odanıza (IHK) ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odanıza (HWK) ilişkin bilgileri bir 
sonraki sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linklerden faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz:

https://startpunkt-ausbildung.persokomp.de
Bu adresten IHK ve HWK tarafından sunulan yetenek testini yapabilirsiniz.

www.planet-beruf.de
Federal Çalışma Ajansı öğrencilere ve ebeveynlere meslek seçimi konusunda bilgi ve öneriler sunmaktadır. 

www.berufenet.arbeitsagentur.de
Gençler buradan mesleki eğitimle öğrenilen meslekler hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirler.

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
İş borsası üzerinden boş meslek eğitim pozisyonları aranabilmektedir.

www.sprungbrett-bayern.de
Gençler buradan staj imkanları arayabilirler.

www.beroobi.de
Buradan meslek alanlarına ilişkin tanımlara ve faaliyetler hakkında bilgilere, ön koşullara, 
günlük iş akışına veya münferit mesleklerin sunduğu kariyer olanaklarına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

www.schlau.nuernberg.de (Nürnberg yerel geçiş yönetimi)
Koordinasyon merkezi SCHLAU (okul – öğrenim başarısı – meslek eğitimi) katılımcı öğrencileri
okuldan meslek eğitimine geçiş döneminde destekler ve motive eder.
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  Annkathrin S.

   Cenaze muameleleri elemanı / yükseköğrenim “sosyal hizmetler” 

“Cenaze işlerinde çalışma isteğim başlarda ailemi oldukça ürkütmüştü. Beraberce meslek danışmanlığı merkezine gitmemiz de beni  

13 yaşından beri hayalim olan bu hedeften vazgeçiremedi. Böylece cenaze işleri mesleği meslek eğitimi ile öğrenilen meslekler kapsamına 

alındıktan bir yıl sonra, kendi seçtiğim bir işletmede meslek eğitimime başladım. Kalfalık sınavında eyalet birincisi oldum ve ustalık eğitimim 

için burs kazandım. 25 yaşıma geldiğimde ustalık sınavını da başarıyla verdim. Burada da zamanlama yine çok iyiydi çünkü 2009 yılından 

itibaren ustalık unvanı olan kişilere yükseköğrenim görme imkanı tanındı. Bu büyük bir şanstı çünkü ancak ikinci denemede alabildiğim Re-

alschule diploması ile böyle bir şey önceden mümkün değildi.

Böylece zanaat alanındaki mesleğime paralel olarak ikinci bir geçim sahası oluşturmaya karar verdim ve Georg-Simon-Ohm Yüksekokulunun 

“sosyal hizmetler” bölümüne kaydımı yaptırdım. Duygusal anlamda zor bir dönem geçiren insanlarla edindiğim mesleki tecrübelerim de tıpkı 

maddi bakımdan daha özgür olmamı sağlayan ikinci bursum gibi bana oldukça faydalı oluyor. Ailem de çok mutlu ve benimle guru duyuyor. 

Geriye baktığımda kariyerim için izlediğim yolun en doğru yol olduğunu görüyorum.“



Orta Frankonya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Sulzbacher Straße 11-15

90489 Nürnberg

Telefon: (0911) 53 09 0

E-posta: ausbildungsberatung@hwk-mittelfranken.de

Çalışma saatleri:

Pazartesi-Perşembe  07:30 - 16:00 saatleri arasında

Cuma  07:30 - 14:30 saatleri arasında

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası‘nın internet sayfasında şirketler meslek eğitimi 

borsası üzerinden boş staj ve meslek eğitimi imkanları sunmaktadır. 

www.hwk-mittelfranken.de

IHK Orta Frankonya Nürnberg
Hauptmarkt 25-27

90403 Nürnberg Haupteingang Waaggasse 

Telefon: (0911) 13 35 - 227

E-posta: ausbildungsberatung@nuernberg.ihk.de

Servis merkezi çalışma saatleri: 

Pazartesi-Perşembe   08:00 - 17:00 saatleri arasında 

Cuma  08:00 - 15:00 saatleri arasında

IHK‘nın internet sayfasında işletmeler IHK meslek eğitimi borsası üzerinden 

boş meslek eğitim pozisyonları sunmaktadır.

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Nürnberg Çalışma Ajansı meslek danışmanlığı
Richard-Wagner-Platz 5

90443 Nürnberg

Danışmanlık görüşmesi için 800/4 5555 00 (Pzt.-Cu. 08:00 - 18:00 saatleri 

arasında) numaralı ücretsiz servis hattından veya şahsen randevu alabilirsiniz:

Çalışma saatleri:

Pazartesi-Cuma 08:00 - 12:30 saatleri arasında

Perşembe  16:00 - 18:00 saatleri arasında

BiZ Nürnberg Çalışma Ajansı meslek danışmanlığı
Richard-Wagner-Platz 5

90443 Nürnberg

Telefon: (0911) 529-28 05

E-posta: Nuernberg.BiZ@arbeitsagentur.de

Çalışma saatleri:

Pazartesi, Salı    09:00 - 16:00 saatleri arasında

Çarşamba, Cuma   09:00 - 12:30 saatleri arasında 

Perşembe        09:00 - 18:00 saatleri arasında
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Bizi aramanızdan
memnuniyet 
duyarız.



Nürnberg Orta Frankonya Sanayi ve Ticaret Odası
Hauptmarkt 25-27, 90403 Nürnberg
Telefon (0911) 13 35 - 0 I Faks - 200
E-posta: info@nuernberg.ihk.de
www.ihk-nuernberg.de 


