Gençler İçin El İlanı
Mesleki Yönlendirme

Sorunuz mu
Elisabethstr.59 24143 Kiel
var?
Tel: 0431 / 76 114
Yardımcı olalım

Email: kausa@tgsh.de
http://kausakiel.tgsh.de

Başvuru dosyanızda neler olmalı?
1. Başvuru Yazısı
Başvuru yazısında, kişiliğini, güçlü
yönlerini ve yeteneklerini belirtirsin.
Şu soruyu yanıtlarsın:
Tam olarak bu iş için ve bu şirket için
neden sen doğru kişisin?

2. Özgeçmiș
Özgeçmiște kişisel bilgileri verirsin:
İsim, adres, eğitim, iş tecrübesi, özel
bilgiler ve hobiler…vb.
Şu soruyu yanıtlarsın:
Tüm hayatında neler yaptın?
3. Karneler
Başvuru dosyasında karnelerin
kopyası olmalıdır.
Şu soruyu yanıtlarsın:
Başvuru yazısındaki ve
özgeçmişindeki bilgiler doğru mu?

4. Staj ve Diğer Belgeler
Başvuru dosyasında, staj belgeleri,
mesleki geliştirme eğitimleri, gönüllü
çalıșmalar...vb. belgelerin kopyası
olmalıdır.
Şu soruyu yanıtlarsın:
Başvuru yazısındaki ve
özgeçmişindeki bilgiler doğru mu?

Daha fazla bilgi için http://kausakiel.tgsh.de

Genel olarak:
- Sıradan bir başvuru olmamalı. Pozitif anlamda dikkat
çekmelisin.
- Gereksiz övgülere girmemelisin. Kendin hakkında merak
uyandırmalısın.
- Şirket için bir kazanç olduğunu göstermelisin.
- Yetenek ve becerilerin büyük oranda istenilen pozisyona
uygun olmalıdır.
- İmla hatası yapmamalısın.
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MESLEK Rehberi
Ziyaret edin: http://entdecker.biz-medien.de
Okuldan sonra ne yapacağını tam olarak bilmiyor musun? Ne olmak istediğin konusunda
bir fikrin var, ancak yine de alternatif mi arıyorsun? Öyleyse Meslek Rehberi, ilgini çeken
uygun iş alanları ve meslekleri bulma konusunda sana yardımcı olabilir. Öyle ya da böyle:
Öncelikle „Hiçbir fikrim yok“u seç.
1. Adım: Resim Seçimi
Hangi resim sana uygunsa ♥ ile, uygun
değilse X ile işaretle.
İPUCU: Eğer emin değilsen, ♥ yi işaretle.

2. Adım : Çalışma Alanı Seçimi
Senin için iş alanlari önerilecektir. Bütün iş
alanlarından ilgini çekmeyenleri ayır.
İPUCU : Seçim konusunda kararlı ol.

3. Adım : Etkinliklerin Seçimi
İş alanlarının etkinliklerini X veya ♥ ile
değerlendir.

İPUCU : Her etkinlik için kendin karar
vermelisin: X veya ♥
4. Adım : Meslek Keşfi
Önerilen mesleklere yakından bak.

5. Adım : Mesleği keşfet
Senin için ilginç olan meslekleri ★ ile
işaretle.
Her meslek için, o mesleğin negatif ve
pozitif yönlerini içeren bir liste yap.
İPUCU : Bu adım genel bakışı tutmana
yardımcı olur.

İPUCU : En altta renkli bir çubuk var.
Burada kategorileri inceleyebilirsin :
Analizler, iş tanımı, aktiviteler, iş
denetçileri ve film.

Daha fazla bilgi için http://kausakiel.tgsh.de
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Kiel`deki İşverenler
Turizm

Zanaat & Hizmet

• Color Line GmbH

Sektörü

• DFDS Seaways

• Faber & Münker

• Stena Line

• coastworxx

• Gebeco

• Spiegelblank

• ATLANTIC Hotel

• Friseur Klinck

• Berliner Hof

• Ferchau

• Hotel Birke

• Designa

Kiel, Almanya`nın denize kıyısı olan tek büyük şehridir.
Bunun iş piyasasına büyük bir etkisi vardır. Birçok
işletme denizle direk bağlantılıdır. Kiel, eyaletin
başkenti olduğu için ekonomi de bütün olarak
çeşitlidir.
Sanayi
• Lindenau Werft
• Raytheon Anschütz
• IBAK

• Längengrad

• Caterpillar

• LOUF

Bilgi Teknolojisi
• Vater
• Consist
• Ennit
• Dataport
• LaserSoft Imaging

Kamu Hizmeti
Ticaret ve Lojistik

• Stadt Kiel

• Port of Kiel

• Bundeswehr

• Bartels- Langness

• Marinestützpunkt

• coop eG

• Küstenwache

• Schenker AG

• Landtag

• Remondis

• Polizei

İpucu: Gençlerin büyük bir çoğunluğu büyük
işletmelere başvurduğu için, küçük işyerlerinde
meslek eğitim yeri bulma konusunda daha çok
şans vardır.

Daha fazla bilgi için http://kausakiel.tgsh.de

Marine Systems
• Vossloh
Locomotives

Sağlık ve Araştırma
• CAU Kiel

• Süverkrüp
Automobile

• ThyssenKrupp

• UKSH

Maliye

• Geomar

• Provinzial

• Fachhochschule Kiel

• Kieler Volksbank

• Ferring

• HSH Nordbank

• KVP Pharma

• Förde Sparkasse

• Städtisches

• PAYONE

Krankenhaus

Elisabethstr.59 24143 Kiel
Sorunuz mu var?
Yardımcı olalım Tel: 0431 / 76 114

Email: kausa@tgsh.de
http://kausakiel.tgsh.de

Kiel`deki İşverenler
Kiel, Almanya`nın denize kıyısı olan tek büyük şehridir. Bunun iş piyasasına büyük bir etkisi vardır. Birçok
işletme denizle direk bağlantılıdır. Kiel, eyaletin başkenti olduğu için ekonomi de bütün olarak çeşitlidir.

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

Ticaret ve Lojistik
• Port of Kiel
• Bartels-Langness
• coop eG
• Schenker AG
• Remondis
• Süverkrüp
Automobile

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

Maliye
• Provinzial
• Kieler Volksbank
• HSH Nordbank
• Förde Sparkasse
• PAYONE

Zanaat ve Hizmet
Sektörü
• Faber & Münker
• coastworxx
• Spiegelblank
• Friseur Klinck
• Ferchau
• Designa

Kamu Hizmeti
• Stadt Kiel
• Bundeswehr
• Marinestützpunkt
• Küstenwache
• Landtag
• Polizei

Sağlık ve Araştırma
• CAU Kiel
• UKSH
• Geomar
• Fachhochschule Kiel
• Ferring
• KVP Pharma
• Städtisches
Krankenhaus

Bilgi Teknolojisi
• Vater
• Consist
• Ennit
• Dataport
• LaserSoft Imaging

İpucu: Gençlerin büyük bir çoğunluğu
büyük işletmelere başvurduğu için,
küçük işyerlerinde meslek eğitim yeri
bulma konusunda daha çok şans vardır.

Daha fazla bilgi için http://kausakiel.tgsh.de

