Önemli bilgiler
• Lahn-Dill Belediye İş Merkezi veya Lahn-Dill-Kreis'in
Sosyal İşler ve Entegrasyon Departmanı tarafından
Yaşamınız için nakit yardımlar ödenmeye devam
edecektir.
• Katılımci oldugunuzda GWAB'dan herhangi bir ücret
alamazsınız
• Seyahat masrafları geri ödemelidir
• İş kıyafetleri dahildir

Iletisim
Nina Dinges
Telefon numarasi: 06441 92475-29

Lahn-Dill bölgesinde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş
olarak eğitim ve işe entegrasyon için çeşitli hizmetler
yerine getiriyoruz:
Danışmanlık, koçluk, nitelik kazanma, mesleki hazırlık,
mesleki eğitim ve ilerleme ile uzun süreli issiz kalmis
insanlarin istihdamı verdigimiz ana
hizmetlerimizdendir.

satıcı

„Chance Arbeitsmarkt“ (iş piyasasında fırsat) projesi,
mültecilere çalışma ve/veya mesleki eğitim yolunda
eşlik ediyor.
„yeterlilik yoluyla perspektifler“
GWAB'nin tüm alanları için geçerli olan slogandır.

E-Mail adresi: nina.dinges@gwab.de
Ulasim

Kısmi yeterlilik

aşçı

Proje finansmanı

Wetzlar tren istasyonundan GWAB'a 10 numaralı hat
ile (Linie 10) direkt otobüs bağlantısı bulunmaktadir.
Durak doğrudan kurumun önündedir.

boyacı
Lahn-Dill-Kreis ve Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon
Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.
Westendstraße 15
35578 Wetzlar

Yayin tarihi: 30.03.2020

badanacı

Taninmis bir meslegin yeterlilikleri
Kısmi bir yeterlilik (TQ) tanınan mesleklerin eğitim
içeriğinden oluşur.
• Teknik- teori- staj olmak üzere Modüller uzman
uygulamalardan oluşur
• Her modül bir yeterlik sınavı ile kapanır. Kendine ait
sertifika ile onaylanır.
• Birçok modülün mesleki yeterliliği için uygulamalı
sınav verilir
• Size iş fırsatı sağlar

Kimler katılabilir?
• Daha fazla nitelik kazanmak isteyen veya tanınmış bir
mesleki yeterlilik hedefleyen
• 25 yaşından büyük mülteci kadınlar ve erkekler
• Lahn-Dill belediye iş merkezinden bir referansın
olması gereklidir

Katılmak icin gereklilikler
• Seçilen profesyonel alana olan ilgi
• En az B1 Almanca dil seviyesi
• Taahhüt ve esneklik (örneğin satış ve gastronomi
işlerinde)
• Öğrenmek zamanı

GWAB aşağıdaki mesleklerde kısmi nitelikler
sunmaktadır

Çalışma ve öğrenme süreleri eğitim şirketlerinin çalışma
sürelerine dayanmaktadır.

• Wetzlar'da satıcılık
• Wetzlar veya Dillenburg'da aşçılık
• Wetzlar veya Dillenburg'da boyacı ve badanacı

Katılımınız süresinde size destek olmaktayız

Bu meslek alanlarının her birinde, GWAB eğitim
şirketlerinde iki modül yürütüyoruz.

• Teknik, teori ve mesleki Almanca derslerinle

Her modülde bir kooperatif şirketinde staj yapılması
şarttır
Her modülden sonra

• bizden kişisel danışma alabilirsin
• ve eğitim şirketlerimizde günlük işlerin nasıl
göründüğüne dair deneyim kazanabilirsiniz
Tahmini başlangıç tarihi: 15.05.2020

• öğrenme desteği ile
• Koçlarımız aracılığıyla zorlukları ve problemleri
çözmede

• Doğrudan çalışmaya başlayabilirsiniz
veya
• diğer modüllere katılabilirsiniz

• staj ve işe yerleştirmede

Modül içeriği

Sizden beklentilerimiz nelerdir?

Mesleki uygulama- şirket için uygunluk- eğitim
şirketlerinde öğrenme ve çalışma

• Düzenli katılım

• temel bilgilerin tekrarlanması
• Teorik öğretim
• Mesleki dil sınıflarına katılma
• Küçük gruplar halinde serbest öğrenme
Zaman

Başlamadan önce

• deneyimli GWAB eğitmenleri tarafından

Modül 1  7 ay
Planlanan başlangıç tarihi: 15.06.2020
Modül 2 7 ay
Planlanan başlangıç tarihi: 01.02.2021
Tam zamanlı (günde 8 saat)

• Anlaşmaları ve süreleri güvenilir ve zamanında
tutmak
• Malzemelerin ve aletlerin dikkatli kullanımı
• Yüksek düzeyde, Kişisel ve mesleki hedeflerinizin
uygulanmasında kişisel bağlılık

