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Giriş prosedürü ve
mesleki eğitim tedbiri

Giriş prosedürü ve mesleki eğitim tedbiri
•

•

Giriş prosedüründe (süre yaklaşık 3 ay) bireysel
yeterliliklerin, taleplerin ve beklentilerin belirlenmesine
yönelik işle ilgili tanı gerçekleştirilir.
Sonraki mesleki eğitim tedbirinde (süre yaklaşık 24 ay)
sizinle oluşturulmuş uyum planı temelinde mesleki
beceriler belirlenir.

•

Çeşitli iş alanlarını öğrenirsiniz.

•

Çeşitli yeterlilik modüllerine ve gruplara yönelik sunulara
katılarak uzmanlık alanınızı ve sosyal becerilerinizi
geliştirirsiniz

•

WfbM (Engelliler için atölye) kapsamında ya da genel iş
piyasasında çeşitli stajlar yaparsınız.

•

Mesleki eğitim alanının uzman personeli ile birlikte
gerçekçi mesleki perspektif oluşturursunuz.

•

Mesleki eğitim tedbirlerinin sonucu; WfbM kapsamında
istihdam, dışarıda iş imkanı ya da genel iş piyasasında
istihdamdır.

Bu önlemler için masraflar Federal İş Ajansı (ya da örn.
emeklilik sigortası kuruluşu gibi diğer masraf taşıyıcılar)
tarafından karşılanır.

Giriş prosedürünün avantajları ve Westfalenfleiß
GmbH şirketindeki mesleki eğitim önlemi
•

Örn. arazi ve bahçe, çamaşırhane, ev ekonomisi, dikiş,
montaj, ambalajlama, odun, metal ve daha fazlası gibi çeşitli
meslek alanlarında ilginç ve çok yönlü iş teklifleri sunuyoruz.

•

Genel iş piyasasında dışarıda iş imkanı olarak kapsamlı
tekliflere sahibiz ve işletme ve resmi makamlarla iş birliği
yapıyoruz.

•

İş alanı ile ilgili teklif (örn. bilgisayar, forklift ehliyeti, kültürel
teknikler), spor (örn. futbol, yürüyüş, yüzme, koşu) ve
üretkenlik (örn. resim, imalat) alanlarında ilave kurslar
düzenliyoruz.

•

Güvenilir bir şekilde okullarla ve diğer eğitim kuruluşları,
uyum uzmanlık hizmetleri, seyyar ve sabit ikametgah
kurumları, yasal danışmanları uzman doktorlar ve klinikler ve
ilave yardım kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz.

Bilgilendirme görüşmesine davet
Kişisel görüşmede şu konular hakkında daha fazla bilgi
edinirsiniz:
•

Giriş prosedürüne ya da bir mesleki eğitim önlemine katılım
için kabul koşulları

•

Tedbirlerin yapısı ve içeriği

•

Resmi kabul yolu

•

Yasal ilkeler

•

Tedbirler sırasında finansal ve sigorta ile ilgili talepler

•

Çalışma saatleri, izin hakkı vs.

•

Staj olanakları

•

Kişisel sorular

