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Önsöz 

 

Sevgili Veliler, 

Çocuklarınızın mesleki yönlendirilmesinde en önemli yol göstericinin siz olduğunu 
biliyor musunuz? Birçok çalışma, gençlerin farklı meslekler hakkındaki bilgilerini 
velilerinden edindiklerini göstermektedir. Ayrıca sahip olduğunuz arka plan bilgisi ve 
tutumunuzla veli olarak çocuklarınız üzerinde meslek sürecine dahil olan diğer 
herkesten daha fazla etkiye sahipsiniz.  

Eğitim ve öğrenim sistemi sürekli değişmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bu 
çeşitlilik, kişinin kendine en uygun mesleği ve dolayısıyla "hayalindeki mesleği" 
bulmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda sunulan kapsamlı seçenekler kafa karıştırıcı 
da olabilir.  

Birçok genç, üniversite eğitimlerini veya öğrenimlerini bırakıyor. Meslek ararken 
alınan bu "dolambaçlı yol", ilgili herkes için çok moral bozucu olabilir. Gençlerin 
eğilimlerini farklı mesleklerin ve üniversite bölümlerinin şartlarına ve gerekliliklerine 
bağdaştırmak ise daha da önemlidir. 

Bütün veliler çocuklarını mümkün olan en iyi şekilde desteklemek isterler, ancak çok 
geniş ikili meslek öğrenimi ve üniversite bölümü seçenekleriyle karşı karşıyalar; üstelik 
bunların bazıları kendi gençliklerinde henüz yoktu ve bu nedenle belki de bilmiyorlar.  

 

Sevgili Veliler, bu broşürle size mesleki yönlendirme konusunda sunulan farklı 
danışmanlık ve bilgilendirme olanakları hakkında genel bir bilgi vermek ve uygun arka 
plan bilgisini almanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü veli olarak 
kendiniz yeterince bilgili olursanız, çocuklarınız için de iyi bir rehber olabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 

Belediye Koordinasyon Merkezi Ekibi 
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KAoA Hakkında - Geleceksiz Mezuniyet Kalmayacak (Kein Abschluss ohne 
Anschluss) 
 

Henüz okuldayken sınıf öğretmenleri ve "StuBos" (eğitim ve meslek seçimi 
koordinatörleri) yardımıyla kapsamlı bir meslek ve eğitim yönlendirmesi 
gerçekleşiyor. 2013/14 öğretim yılından beri Warendorf ilçesindeki okullar "KAoA - 
Geleceksiz Mezuniyet Kalmayacak" eyalet programından yararlanıyor. KAoA, tüm 
öğrencilere oturmuş ve sistematik bir mesleki yönlendirme sunmaktadır.  

 

8. sınıfta potansiyel analizleri başlıyor. Gençler bir gün boyunca güçlü yönleri, 
yetenekleri ve mesleki istekleriyle ilgileniyor ve çeşitli meslekler hakkında ilk bilgileri 
ediniyorlar. Değerlendirme görüşmelerinde gençlerin güçlü yanlarına değiniliyor ve 
olası mesleki alanlar öneriliyor. 

Daha sonra gençler, uygulamayı tanıma fırsatı buluyor. Mesleki alan araştırmaları 
olarak adlandırılan etkinliklerde farklı faaliyetleri deneyebiliyor, hangi mesleklerin 
kendilerine göre olduğunu ve hoşlarına gittiğini öğrenebiliyorlar. Bu etkinlik, 
işletmelerde veya eğitim kurumlarında gerçekleşebilir.  

Tüm sonuçlar ve düşünceler bir portföy belgesinde, örneğin NRW meslek seçimi 
pasaportunda yazılı olarak kaydediliyor. Bu belge, arka plan bilgileri ve kendi 
anlayışları için bolca alan bulunan bir klasördür.  

9. sınıftan itibaren birkaç hafta süren işletme stajları veya gerektiğinde uzun süreli 
stajlar yapılıyor. Ayrıca tüm öğrenciler, daha fazla uygulamalı deneyim kazanmak, 
mesleki ve sosyal becerilerini artırmak için bir eğitim kurumunda üç gün süren bir 
uygulama kursuna katılma olanağına sahip. Lise düzeyde üniversite eğitimi ve meslek 
konularında kapsamlı yönlendirme yapılır.  

KAoA aracılığıyla tüm gençlerin ilgi alanlarıyla güçlü yanlarını erkenden öğrenmelerine 
ve okuldan ayrılırken bir Gelecek Anlaşması ile kayda geçirilen, mesleklerinde 
atacakları ilk adımları planlamalarına destek olunur.  

 

Mesleki yönlendirme sürecinin tamamı boyunca veli olarak siz de çok gereklisiniz, 
çünkü gençler deneyimlerini yansıtmak için sürekli desteğe ihtiyaç duyuyorlar. 
Resimde gördüğünüz gibi sürekli bir veli katılımı bu nedenle KAoA'nın önemli bir 
parçasıdır.  
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Daha fazla bilgi için https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite  
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Sürekli bilgilendirme ve danışmanlık olanakları 
 

İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı   

Ahlen-Münster İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı öğrencilere ve meslek 
eğitimi almaya ilgi duyan kişilere meslek seçimi konusunda şahsen bilgilendirilme 
olanağı sunuluyor. Bu tür bilgilendirme görüşmelerinde örneğin: 

• Kişinin kendi mesleki ilgi alanları ve kişisel koşullarından mesleki fikirler 
türetilebiliyor ve bunlar sınanabiliyor 

• Meslek ve mesleki eğitim olanakları hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler 
edinilebiliyor 

• Dikkate alınan kariyer yollarının artıları ve eksileri bir danışmanla 
karşılaştırılabiliyor ve tartılabiliyor 

• Mesleki eğitim için uygun bir yer bulma konusunda yardım alınabiliyor 
• Mesleki eğitime finansal destek hakkında ipuçları alınabiliyor 

Daha fazla bilgi:  

www.arbeitsagentur.de  

Ne zaman: 
Randevu ile 

Düzenleyen:  

Ahlen-Münster İş Bulma Kurumu 

Nerede: 

Ahlen İş Bulma 
Kurumu 

Bismarckstr. 10  
59229 Ahlen 

İletişim: 

Görüşme yapmak için telefonla veya e-postayla kayıt 
yaptırabilirsiniz. 

0800 4 5555 00 

berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de 

Kayıt gerekli 

  

mailto:berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
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Mesleki Bilgi Merkezi (BiZ; Berufsinformationszentrum) 

Burada çok çeşitli şekillerde eğitim, iş ve iş piyasası ile ilgili her türlü konuda bilgi 
edinebilirsiniz. Çevrimiçi araştırma yaparak kayıt olmadan, ücretsiz bir şekilde, 
istediğiniz süre boyunca ve bir bilgilendirme veya aracılık görüşmesine bağlı 
kalmadan da uygun mesleki eğitim ve iş yerlerini arayabilirsiniz. 

 

BiZ'deki Etkinlikler 

BiZ'in sunduğu yelpazenin bir parçası olan "BiZ'deki Meslekler" bilgilendirme dizisi,  
değişen işverenlerle gündelik çalışma hayatını tanıtıyor. Bir meslek hangi görevleri 
içerir? İşe alım koşulları, eğitim ve terfi olanakları nelerdir? İlgili ziyaretçilerin bu ve 
diğer bireysel soruları uygulama deneyimine sahip çalışanlar veya işe alım 
danışmanları tarafından cevaplanıyor. 

 

BiZ'in sunduğu bir diğer hizmet de veliler için kaynaştırma akşamlarıdır. Bu düzenli 
bilgilendirme etkinliklerinde meslek yaşamının (mesleki eğitim) eşiğinde özel 
ihtiyaçları olan öğrencileri kaynaştırma konusundaki tüm sorular yanıtlanıyor. 

Daha fazla bilgi,  
BiZ etkinlik takvimindeki somut etkinlik tarihleri için:  

www.arbeitsagentur.de 

 

 

Ne zaman: 
Sürekli randevu veriliyor 

Düzenleyen:  

Ahlen-Münster İş Bulma Kurumu 

Nerede: Ahlen İş Bulma Kurumu 
Mesleki Bilgi Merkezi (BiZ) 

Bismarckstr. 10  
59229 Ahlen 

 

  

http://www.arbeitsagentur.de/
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Münster Esnaf Odası eğitim danışmanlığı ve aracılığı 

Zanaatkarlık mesleki eğitimleri ve üniversite eğitimine varıncaya kadar bundan 
sonraki kariyer olanakları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler mesleki 
eğitim aracılarıyla görüşebilir. 

 

Aracılar, mesleki yönlendirmenin yanında başvuru konusundaki her türlü soruda 
yardımcı olur ve ilgi duyan gençlere doğrudan mesleki eğitim alacakları bir işletme 
de bulur. 

 

Ayrıca "yönetici asistanı", "Avrupa asistanı" veya "Abitur ve otomobil" sunulan özel 
eğitimler gibi mesleki eğitim sırasındaki ilave kalifikasyonlar hakkında bilgi 
vermekten mutluluk duyar. 

 

Daha fazla bilgi için: https://www.lehre-statt-leere.de/de 

  

 

Ne zaman: 

Randevu ile 

Düzenleyen:  

Münster Esnaf Odası 

Nerede: 

Münster'de, okullarda veya 
başka yerlerde 

 

Münster Esnaf Odası 

Echelmeyerstr. 1-2 

48163 Münster 

İrtibat sorumlusu: 

Julia Börmann ve Mustafa Schat 

0251 / 705 - 1744 ve 705 - 1175 

julia.boermann@hwk-muenster.de ve 

mustafa.schat@hwk-muenster.de 

Kayıt gerekli 
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IHK'nın mesleki eğitim aracılığı 

"Uygun Pozisyon" projesi, meslek seçiminde ve uygun bir mesleki eğitim yeri 
arayışında gençlere destek olur.  

Sunduğumuz hizmetler:  

• Kişisel görüşmede danışmanlık 
• Başvuru belgelerinin optimize edilmesinde destek 
• IHK Kuzey Vestfalya'nın başvuru havuzuna alma 
• Uygun mesleki eğitim şirketlerine ilişkin bilgiler 

IHK öğrenim yeri borsası ile öğrenim yeri arayanlar her gün güncellenen mesleki 
eğitim yerlerini araştırmanın yanı sıra başta kendi başvuru profillerini oluşturma ve 
uygun mesleki eğitim yerleri hakkında e-posta ile otomatik olarak bilgilendirilme 
fırsatına da sahip oluyor. Doğrudan belirli mesleklerde ve bölgelerde arama yapmak 
da mümkündür.  

Daha fazla bilgi için: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Ne zaman: 

Randevu ile 

Düzenleyen:  

IHK Kuzey Vestfalya 

Nerede: 

IHK  

Sentmaringer Weg 61 

48151 Münster 

 

İrtibat sorumlusu: 

Anke Sültemeyer 

0251 / 707 - 442 

asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de 

 

Öğrenim yeri borsası için: 

Karin Lücke  

Telefon 0251 / 707 - 327  

kluecke@ihk-nordwestfalen.de 

Kayıt gerekli 
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ZSB - Merkezi Öğrenci Danışmanlığı 

Yüksekokulların Merkezi Öğrenci Danışmanlıkları (ZSB), öğrenci adaylarına ve 
öğrencilere danışmanlık yapar ve onları bilgilendirir. Bunlar, üniversite eğitimi 
konusunda genel yönlendirme için başvurulacak ilk yerlerdir ve öğrenci adaylarına 
bölüm seçiminde, karar vermede ve üniversite eğitimi konusundaki her türlü 
sorularında destek olur. Verilen danışmanlık her türlü sonuca açıktır, gizli tutulur ve 
yerinde şahsen, telefonda veya e-posta üzerinden yapılan görüşmelerle gerçekleşir. 

Öğrenci adayları için olası konular örneğin şunlardır: 

•  Üniversite eğitimi seçimi ve kararı 
•  Üniversite bölümleri ve eğitim olanakları 
•  Üniversite eğitiminin yapısı, içerikler ve gereklilikler 
•  Kabul şartları ve başvuru 
•  Öğrenci finansmanı ve konut 
•  Engelli olarak üniversite eğitimi konusunda danışmanlık 

Merkezi ZSB internet sayfasının bağlantısı: www.zsb-in-nrw.de  

Ne zaman: Açık görüşme saatlerini ve randevu ile.  
Okul tatillerinde de sizin için buradayız! 

Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Ziyaret adresi: 
Johann-Krane-Weg 25 
48149 Münster 

0251 / 83 - 64150 
studienberatung@fh-muenster.de 
www.fh-muenster.de/zsb 

Hamm-Lippstadt Üniversitesi 
Marker Allee 76-78 
59063 Hamm 

02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de 
www.hshl.de/studienberatung 

Vestfalya Üniversitesi Gelsenkirchen 
Bocholt Recklinghausen 
Neidenburger Str. 43 
45877 Gelsenkirchen 

0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de 
www.w-hs.de/zsb 

Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi 
Schlossplatz 5 
48149 Münster 

0251 / 83 - 22357 
zsb@uni-muenster.de 
www.uni-muenster.de/ZSB 
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İkili eğitim konusunda Yüksekokul Yetkinlik Merkezinde (HoKo) 
danışmanlık 

 

studieren&forschen e.V. Yüksekokul Yetkinlik Merkezi, Warendorf ilçesindeki ikili 
eğitim olanakları konusunda bilgi vermektedir. Öğrenci adayları Bielefeld, Hamm-
Lippstadt, Münster ve Güney Vestfalya uygulamalı bilimler üniversiteleri tarafından 
sunulan eğitim olanaklarının yanı sıra Warendorf ilçesindeki uygun eğitim yerleri 
sunan şirketler hakkında da bilgi almaktadır.  

Öğrenciler, Perşembe günü yapılan görüşme saatine önceden kayıt yaptırmadan 
gelebilirler. Telefonla görüşülerek başka tarihlere randevu da alınabilir. 

 

Ne zaman:  

Perşembe günleri, saat 11.00 - 14.00 

Düzenleyen:  

studieren&forschen e.V. Yüksekokul Yetkinlik Merkezi 

Nerede: 

studieren&forschen e.V. 
Yüksekokul Yetkinlik Merkezi 
danışmanlık ofisi  

Beckum  

Meslek Koleji içinde  

Hansaring 11,  

59269 Beckum   

İrtibat sorumlusu:  

studieren&forschen e.V. Yüksekokul 
Yetkinlik Merkezi 

 

Bettina Dittmar 

dittmar@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 55 

Kayıt gerekmiyor 
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Engelli gençlerin Belediyeler Birliği (LWL) ve Entegrasyon Özel Hizmetleri 
(IFD) tarafından desteklenmesi 

KAoA-STAR (STAR = Schule Trifft ARbeitswelt - okul iş dünyasıyla buluşuyor)  özel 
ihtiyaç okulundan veya ortak eğitim okulundan mesleğe mümkün olan en iyi geçişi 
sağlamak için engelli bireylerin mesleki yönlendirmesine destek oluyor. KAoA-STAR'ın 
hedef kitlesine zihinsel gelişim, işitme ve iletişim, fiziksel ve motor gelişim, görme, dil 
konusunda özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan gençler ve otizm spektrum 
bozukluğu ve/veya ağır özürlülüğü olan öğrenciler dahildir. Hedef kitleye dahil tüm 
öğrencilere okulun sondan üçüncü yılında engelliliğe özel bir mesleki yönlendirme 
programına katılma fırsatı sunulmaktadır. Program; okul, işletme ve veliler arasındaki 
bağlantıyı oluşturan yerel Entegrasyon Özel Hizmetleri (IFD) tarafından hayata 
geçirilir.  

 
11.04.2019 günü saat 17.30'da Warendorf ilçe yönetim binası C 4.01 numaralı 
odada veliler için düzenlenecek olan başlangıç etkinliği çerçevesinde veliler KAoA-
STAR tarafından sunulan tüm hizmetler ve olanaklar hakkında bilgilendirilecektir, 
çünkü velilerle birlikte çalışma sürecin tamamında önemli bir rol oynamaktadır. 

Ne zaman: 

Randevu ile 

Düzenleyen:  

Entegrasyon Özel Hizmetleri (IFD) ve LWL Çalışma Kaynaştırma Dairesi, Münster 

Nerede: 

Warendorf İlçesi 

Warendorfer Str. 81 

59227 Ahlen 

 

 

LWL 

Von-Vincke-Str. 23 - 25  

48143 Münster 

İrtibat sorumluları: 

Okuldan işe geçiş uzmanları (IFD) 

Sandra Grenzer, 02382 / 855 639 - 3 
Sabine Kleykamp, 02382 / 855 639 - 4 
Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5 
 

LWL Çalışma Kaynaştırma Dairesi 

KAoA-STAR Koordinasyon Merkezi 

Kristina Steffen 
0251 / 591 - 4750 
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Danışmanlık ve aracılık Steinfurt-Warendorf İlçe Esnaf Sendikası / Hoş 
Geldin Rehberliği programı tarafından 

 

Steinfurt-Warendorf İlçe Esnaf Sendikası, Federal Ekonomi Bakanlığının "Hoş Geldin 
Rehberliği" destek programında Warendorf'a katılıyor. 
 
Hoş Geldin Rehberlerinin temel görevi, kalma niyetinde olan mültecilerin ve 
sığınmacıların iş yerlerine entegrasyonuna ilişkin uygulamaya yönelik tüm soruları için 
şirketlere destek sağlamaktır. Buna mülteci kökenli öğrencilerin ve velilerin 
bilgilendirilmesi ve başvuru sahiplerine staj, başlangıç seviyesi mesleki kalifikasyon 
(EQ ve EQ plus), mesleki eğitim veya iş konularında doğrudan aracılık etme de 
dahildir. 
 
Mesleki entegrasyonu teşvik etmek için bölgesel kurum ve kuruluşlarla yakın bir 
şekilde çalışıyoruz. 
 

Ne zaman: 

Randevu ile 

Düzenleyen:  

Steinfurt-Warendorf İlçe Esnaf Sendikası 

Nerede: 

İlçe Esnaf Sendikası 

Schlenkhoffs Weg 57  

59269 Beckum 

veya 

Von-Ketteler-Straße 42  
48231 Warendorf 

İrtibat sorumlusu: 

Wilhelm Wagener 

05971 / 4003 - 6080 

wilhelm.wagener@kh-st-waf.de 

 

 

Kayıt gerekli 
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Fuara genel bakış 
 

Eğitim fuarları 

Fuarlar ilave olarak fırsatlar ve meslek seçimi ve meslek araba ile ilgili tüm sorulara 
yardım sunar. 

Eğitim toplumun tamamına yönelik bir görevdir: Eğitim gelecek demektir, iyi eğitim 
kişinin geleceğinin güvencesinin temel taşıdır. Güvenli bir gelecek için doğru okuldan 
mezun olmak ve ardından mesleki eğitim, üniversite eğitimi veya bu ikisinin bir 
kombinasyonu, yani ikili eğitim arasından hangisine karar verileceği en önemli dönüm 
noktalarıdır. Biliyoruz ki, bu karar gençleri olduğu kadar velilerini ve öğretmenlerini de 
büyük zorluklarla baş başa bırakıyor. Mümkün olduğunca erkenden bilgi edinme 
fırsatlarından yararlanmak gerekir.  

 

Bu yıl yine öğrencileri, genç yetişkinleri, velileri ve ilgi duyan kişileri meslek eğitimi, 
üniversite eğitimi, meslek ve ileri eğitim konusunda bilgilendirmek için şehir 
merkezlerinde ve mahallelerde ilginç fırsatlar sunuluyor. Genellikle bir günde yoğun 
bir biçimde gerçekleştirilen ve fuar havasında geçen bu etkinliklerin odağında pratik 
fayda ve eşit seviyede görüşme vardır. Bölgeden firmalar, kuruluşlar ve kurumlar 
meslek eğitimleri ve üniversite bölümleri hakkında bilgi verir, ön koşulları açıklar, 
mesleki gereksinimleri ve gelişim fırsatlarını gösterir. Bunlar, Warendorf ilçesindeki 
orta dereceli ve mesleki okullarda okuldan işe geçiş için standart olan ve İş Bulma 
Kurumu ile odalar tarafından sunulan çok çeşitli olanakları geliştirir. 

 

Fuarlar genellikle farklı ortaklar ve iş birlikleri tarafından finanse edilir, yürütülür ve 
düzenlenir. Günümüzde ilgili organizatörler katılımcıları internetten 
bilgilendirmektedir.  

Ahlen / 7. Ahlen eğitim fuarı 

Cumartesi / 09.03.2019 / saat 10.00-14.00 

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH, / Bilgi: 02382 / 964 - 302 

https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/ 

Ostendorf araba galerisi / Am Vatheuershof 3 / 59229 Ahlen 
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Beckum / 2. BeAM – Beckum eğitim fuarı 

30.03.2019 Cumartesi / saat 10.00 – 14.00 

Beckum Şehri / Bilgi: 02521 / 29 - 161 

https://www.beckum.de/de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung 

İlçe Esnaf Sendikası / Schlenkhoffs Weg 57 / 59269 Beckum 

Oelde / Ennigerloh "sen de katıl" - "sen de katıl" her 2 yılda bir gerçekleşir. 

04.05.2020 Cuma / sat 8.00 – 16.30, 05.05.2020 Cumartesi / saat 09.00 – 13.00 

Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V. / Bilgi: 02522 / 5908 - 933 

https://www.mach-mit-ennigerloh.de/ 

Dört Mevsim Parkı / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oelde 

Sendenhorst / BIM Sendenhorst - "BIM" her 2 yılda bir gerçekleşir. 

19.09.2019 Perşembe / saat 10.00 – 16.00  

Sendenhorst Şehri / Bilgi: 02526 / 303 - 326 

http://www.sendenhorst.de/wirtschaft-
bauen/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html 

Westtorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst 

Wadersloh / BIM Wadersloh - "BIM" her 2 yılda bir gerçekleşir. 

23.02.2019 Cumartesi / saat 09.30 – 13.30 

Kolpingsfamilie Wadersloh / Bilgi: 0171 / 5493895 

https://www.wadersloh.de 

Wadersloh Ortaokulu / Winkelstraße 13 / 59329 Wadersloh 

Warendorf / Mesleki yönlendirme fuarı (BOM) 

02.07.2019 Salı / saat 16.00 – 20.00;  

03.07.2019 Çarşamba / saat 08.00 – 13.00 

Warendorf Şehri / Bilgi: 02581 / 54 - 5420 ve 02581 / 54 - 5440 

https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html 

Paul-Spiegel Meslek Koleji / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf 
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CAMPUSdual - Warendorf ilçesindeki ikili üniversite eğitimi fuarı 

Hızla artan öğrenci sayılarının da gösterdiği gibi ikili üniversite bölümleri hem 
şirketlerden hem de öğrenci adaylarından büyük rağbet görüyor. 

CAMPUSdual, katılımcıları bir araya getiriyor ve ek olarak kapsamlı sunum 
programıyla ikili üniversite eğitimi konusunda "A'dan Z'ye" eksiksiz bir paket sunuyor. 

Bielefeld, Hamm-Lippstadt, Münster ve Güney Vestfalya uygulamalı bilimler 
üniversiteleri yaptıkları sunumlarla ikili üniversite bölümlerini ayrıntılı olarak tanıtıyor 
ve çalışma oryantasyonu hakkında görüşmeler için danışmanlık yapıyorlar. Aynı 
zamanda Warendorf ilçesinden gelen şirketler gençlere yönelik tekliflerini sunuyor ve 
ilk kez temas kurmaktan memnuniyet duyuyorlar. 

 

Fuar için katılımcı listesi ve sunum planını içeren bir fuar rehberi yayınlanacaktır. 

 

CAMPUSdual her iki yılda bir gerçekleşir. 

 

Ne zaman:  

11.04.2019, saat 09.30 - 15.00 

Düzenleyen:  

studieren&forschen e.V. Yüksekokul Yetkinlik Merkezi 

Nerede: 

Beckum Meslek 
Koleji Oditoryumu 

Hansaring 11 

59269 Beckum 

İrtibat sorumlusu: 

studieren&forschen e.V. Yüksekokul Yetkinlik Merkezi 

Bettina Dittmar 

dittmar@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 55 

Öğrencilerin kayıt yaptırması istenir 
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IHK Hızlı Staj Randevusu 

On dakikada stajyer olunabiliyor. IHK Kuzey Vestfalya'nın Münster'deki Hızlı Staj 
Randevusunda gelecekteki patronlarını sadece tanımakla kalmayıp, aynı zamanda 
ikna eden öğrenciler kesinlikle bunu başarabilir. Konsept çok basit: Gençlerin 
şirketlerle, personel müdürleriyle veya eğitmenlerle görüşerek ilgi çekmek ve ilgi 
duymak için on dakikaları vardır. Bu sürenin sonunda bir sonraki şirketle olan 
sıradaki randevuya geçilir. 

 

 

www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/Ausbildung/Schueler/Azubi-Speed-
Dating/3605886 

 

Ne zaman: 

06.06.2019, 09.00 – saat 14.00 

Düzenleyen:  

Kuzey Vestfalya Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) 

Nerede: 

IHK Kuzey Vestfalya  

Eğitim Merkezi 

Sentmaringer Weg 61 

48151 Münster 

İrtibat Sorumlusu  

Melanie Vennemann 

0251 / 707 - 304  

0251 / 707 - 8304 (Faks) 

vennemann@ihk-nordwestfalen.de 

Kayıt yaptırılması istenmektedir.  
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Diğerleri  
 

Okuldan işe geçiş sürecinde veli rehberleri 

Çok dilli veli rehberleri, velilerin okul, mesleki yönlendirme, meslek eğitimi ve 
üniversite eğitimi konularındaki tüm sorularıyla ilgilenen irtibat kişileridir. Veli 
toplantılarında, proje günlerinde, eğitim fuarlarında, veli kahve görüşmelerinde ve 
danışmanlık kuruluşlarına yapılan başvurularda özellikle de Almanca dil engeli 
bulunan velilere örneğin tercümanlık yaparak destek sağlamaktadırlar.  

Veli rehberleri, Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu ve Okuldan İşe 
Geçiş Belediye Koordinasyon Merkeziyle iş birliği içinde Belediye Entegrasyon 
Merkezi tarafından eğitilmiştir. 

Warendorf ilçesindeki orta dereceli okullar Belediye Entegrasyon Merkezinden 
ücretsiz olarak çok dilli veli rehberleri talep edebilir. Velilerin bu konuda okullardaki 
uzmanlara başvurmaları rica olunur.  

Ne zaman: 

Görüşülerek belirlenir 

Düzenleyen:  

Warendorf İlçe Belediyesi Entegrasyon Merkezi (KI), Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim 
Koordinasyonu (BIKO) 

Nerede: 

KI 

Von-Geismar-Straße 12 
59229 Ahlen 

 
 

BIKO 
Waldenburger Str. 2 
48231 Warendorf 

İrtibat sorumlusu: 

Belediye Entegrasyon Merkezi 

Vivien Münstermann  
02581 / 53 - 4507 
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de 
 

Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu 

Matthias Niemann 
02581 / 53 - 4049 
matthias.niemann@kreis-warendorf.de 
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Okuldan işe geçiş konusundaki irtibat kişilerine genel bakış  
 

Ahlen İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı 

Bismarckstr. 10, 59229 Ahlen 
0800 4 5555 00 
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de 

 
Münster Esnaf Odası 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 

 
Eğitim danışmanlığı ve aracılığı 

Julia Börmann ve Mustafa Schat 
0251 / 705 - 1744 ve 705 - 1175 
julia.boermann@hwk-muenster.de ve mustafa.schat@hwk-muenster.de 

 

Zanaat - sınırsızca iyi 

Zanaatkarlık meslek eğitimi alanlar için yurt dışında stajlar 

Anita Urfell ve Andreas Bendel 
0251 / 705-1460 ve 705-1464 

anita.urfell@hwk-muenster.de ve andreas.bendel@hwk-muenster.de 
 

IHK Kuzey Vestfalya 

Inna Gabler  
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 
0251 / 707 - 305 
gabler@ihk-nordwestfalen.de  

 

İlçe Esnaf Sendikası 

Wilhelm Wagener 
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum: 
05971 / 4003 6080 
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de 

  

mailto:anita.urfell@hwk-muenster.de
mailto:andreas.bendel@hwk-muenster.de
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Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Posta adresi: Hüfferstr. 27, 48149 Münster 
Ziyaret adresi: Johann-Krane-Weg 25, 48149 Münster 
0251 / 83 - 64150 
studienberatung@fh-muenster.de 

 

Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi 

Schlossplatz 5, 48149 Münster 
0251 / 83 - 22357 
zsb@uni-muenster.de 

 

Vestfalya Üniversitesi Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 

Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen  
0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de 
www.w-hs.de/zsb 

 

Hamm-Lippstadt Üniversitesi 

Marker Allee 76-78, 59063 Hamm 
02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de 

 

studieren&forschen e.V. Yüksekokul Yetkinlik Merkezi 

Bettina Dittmar 
dittmar@hoko-waf.de 
02521 / 8505 - 55 

 

LWL Çalışma Kaynaştırma Dairesi – KAoA-STAR Koordinasyon Merkezi 

Krisitina Steffen 
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster 
0251 / 591 4750 
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IFD – Entegrasyon Özel Hizmetleri, Okuldan İşe Geçiş Uzmanları 
Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen 
Sandra Grenzer, 02382 / 855 639 - 3 
Sabine Kleykamp, 02382 / 855 639 - 4 
Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5 

 

Belediye Entegrasyon Merkezi  

Vivien Münstermann 
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen 
02581 / 53 - 4507 
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de 

 

Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 
Matthias Niemann 
02581 / 53 - 4049 
matthias.niemann@kreis-warendorf.de 

 

Okuldan İşe Geçiş Sürecinde Belediye Koordinasyon Merkezi 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 
Jutta Rohoff-Schaden, 02581 / 53 - 4044 
Elena Engenhorst, 02581 / 53 - 4045 
Juljana Berghammer, 02581 / 53 - 4050 
Antje Kesslau, 02581 / 53 - 4042 
KoKo@kreis-warendorf.de 
  



Mesleki yönlendirme yolları

2019

Okul - peki ya sonra?

Veliler için bilgi

Schulamt für den 
Kreis Warendorf 

Agentur für Arbeit
Ahlen – Münster 

Mit �nanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

İş birliği ortaklarımız: 

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de
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