نشرة للشباب
التوجيه المهني

ماذا يحتوي مجلد التطبيق الخاص بك ؟

 .3الشهادات
تقدم الشهادات كنسخة في مجلد
التطبيق.
أجب على السؤال" :هل صحيح،
ما هو موجود في رسالة الطلب
والسيرة الذاتية؟

 .2السيرة الذاتية
في السيرة الذاتية تقدم بياناتك
الشخصية :االسم والعنوان
والتعليم والخبرة المهنية،
والمهارات الخاصة والهوايات.
أجبت على السؤال :ماذا فعلت في
حياتك؟

 .1رسالة التطبيق
في رسالة التطبيق ،يمكنك
اإلعالن عن شخصيتك ،نقاط
القوة الخاصة بك وقدراتك.
أجبت على السؤال" :لماذا أنت
الشخص المناسب بالضبط لهذه
الوظيفة و هذه الشركة؟

 .4التدريبات القصيرة وغيرها من
االنجازات
دليل على التدريبات القصيرة،
المزيد من التعليم او العمل
التطوعي ،وما إلى ذلك ...تأتي
كنسخة في مجلد التطبيق.
أجب على السؤال" :هل صحيح،
ما هو موجود في رسالة الطلب
والسيرة الذاتية؟
بشكل عام ,مراعاة اآلتي:
ال تكتب تطبيق قياسي( تقليدي) .ألنك تريد جذب االنتباه (بشكل
إيجابي)!
ال تستخدم العبارات التي ال يمكنك إثباتها .وإال تثير الفضول
عليك!
يجب أن تظهر أنك مكسب ربح للشركة.
قدراتك ومهاراتك تتناسب (الى حد كبير) مع التطبيق المعلن عنه.
تجنب األخطا اإلماليية!

QR-Code zu
???Mustern
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مكتشف المهن
اذهب الى الموقع:
http://entdecker.biz-medien.de/
كنت ال تعرف بالضبط ما يجب القيام به بعد المدرسة؟ لديك بالفعل فكرة عما تريد ،ولكن كنت ال
تزال تبحث عن بدائل؟
ان مكتشف المهن يمكن أن يساعدك في العثور على مجاالت العمل والمهن التي تناسب اهتماماتك.
على أي حال :انقر أوال على" :ليس لدي أي فكرة".
الخطوة األولى :اختيار الصورة
 Xإذا كانت الصورة ال تهمك ،انقر فوق:
وإذا كانت الصورة تهمك ،فانقر على♥ :
الخطوة  :2حدد مجال العمل
يقترح عليك مجاالت العمل.
قم بفرز جميع مجاالت العمل التي ال تهتم
بها.

صيحة :إذا كنت غير متأكد ،فاختر ♥

نصيحة :كن أكثر دقة عند االختيار

الخطوة  :3حدد نوع األنشطة
تقييم نوع األنشطة في مجال العمل
مع  Xأو ♥.
الخطوة  :4اكتشاف المهن
القي النظر بعناية على المهن المقترحة .

نصيحة :في الجزء السفلي هناك قائمة ملونة.
هنا يمكنك الذهاب من خالل الفئات التالية:
نظرة عامة ،وصف المهنة ،نوع األنشطة،
فحص المهنة وأشرطة الفيديو.

نصيحة :يجب عليك االختيار عند كل نشاط X :أو♥

الخطوة  :5اكتشاف المهن

تذكر المهن المثيرة لالهتمام مع ★.
انشأ لكل من هذه المهن قائمة من األشياء اإليجابية
والسلبية بالنسبة لك.

نصيحة :تساعدك هذه الخطوة على تتبع المسار

مكتشف المهن

اذهب الى الموقع:
http://entdecker.biz-medien.de/

كنت ال تعرف بالضبط ما يجب القيام به بعد المدرسة؟ لديك بالفعل فكرة عما تريد ،ولكن كنت ال تزال تبحث
عن بدائل؟
ان مكتشف المهن يمكن أن يساعدك في العثور على مجاالت العمل والمهن التي تناسب اهتماماتك.
على أي حال :انقر أوال على" :ليس لدي أي فكرة".
الخطوة األولى :اختيار الصورة
إذا كانت الصورة ال تهمك ،انقر فوقX :
وإذا كانت الصورة تهمك ،فانقر على♥ :
الخطوة  :2حدد مجال العمل
يقترح عليك مجاالت العمل.
قم بفرز جميع مجاالت العمل التي ال تهتم بها.

نصيحة :إذا كنت غير متأكد ،فاختر ♥

نصيحة :كن أكثر دقة عند االختيار

الخطوة  :3حدد نوع األنشطة
تقييم نوع األنشطة في مجال العمل
مع  Xأو ♥.

الخطوة  :4اكتشاف المهن
القي النظر بعناية على المهن المقترحة .

نصيحة :في الجزء السفلي هناك قائمة ملونة.
هنا يمكنك الذهاب من خالل الفئات التالية:
نظرة عامة ،وصف المهنة ،نوع األنشطة،
فحص المهنة وأشرطة الفيديو.

نصيحة :يجب عليك االختيار عند كل نشاط X :أو♥

الخطوة  :5اكتشاف المهن:

تذكر المهن المثيرة لالهتمام مع ★.
انشأ لكل من هذه المهن قائمة من األشياء
اإليجابية والسلبية بالنسبة لك.

نصيحة :تساعدك هذه الخطوة على تتبع المسار.

أصحاب العمل في كيل
 العديد من أصحاب العمل. وهذا يؤثر على سوق العمل.كيل هي من المدن األلمانية الرئيسية على البحر
. فإن االقتصاد فيها متنوع، وألن كيل هي عاصمة الوالية.لديهم عالقة بالبحر
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•
•
•
•
•
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•
•

السياحة
Color Line GmbH
DFDS Seaways
Stena Line
Gebeco
ATLANTIC Hotel
Berliner Hof
Hotel Birke
Längengrad
LOUF

الحرف والخدمات
Faber & Münker
coastworxx
Spiegelblank
Friseur Klinck
Ferchau
Designa

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

الخدمة العامة
Stadt Kiel
Bundeswehr
Marinestützpunkt
Küstenwache
Landtag
Polizei

التجارة والخدمات اللوجستية
• Port of Kiel
• Bartels-Langness
• coop eG
• Schenker AG
• Remondis
• Süverkrüp
Automobile

•
•
•
•
•

الصناعة
Lindenau Werft
Raytheon Anschütz
IBAK
Caterpillar
ThyssenKrupp
Marine Systems
• Vossloh
Locomotives
•
•
•
•
•

مجال التمويل
Provinzial
Kieler Volksbank
HSH Nordbank
Förde Sparkasse
PAYONE

نصيحة
 غالبا ما يكون هناك فرص،في الشركات الصغيرة
 ألن العديد من،أفضل للحصول على مكان للتدريب
.الشباب يقدمون التطبيق في الشركات الكبرى

•
•
•
•
•
•
•

الصحة والبحث العلمي
CAU Kiel
UKSH
Geomar
Fachhochschule Kiel
Ferring
KVP Pharma
Städtisches
Krankenhaus

•
•
•
•
•

مجال تكنولوجيا المعلومات
Vater
Consist
Ennit
Dataport
LaserSoft Imaging
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