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Ausbildung – jetzt!

Meslek öğretimimde ve hazırlığında şirketlere destekli
oluyoruz
Hannover bölgesindeki KAUSA Hizmet Merkezi Hannover bir pro regio e.V
projesidir. Güvenilir bir ortak olarak biz göçmen kökenli şirketleri ve stajyerleri tüm eğitimin aşamalarında destekliyoruz.
Biz size ücretsiz olarak memnuniyetle yardımcı oluruz.
EXAM - Dış eğitim yönetimi (Externes Ausbildungsmanagement)
Küçük ve orta ölçekli şirketlere dış eğitim yönetimi sunuyoruz (kısaca:
EXAM). EXAM la biz şirketlerde eğitim kursları sağlamak ve elde etmek için
yardımcı oluyoruz:

→ Meslek eğitimi başlamadan önce
• Gerekirse alman eğitim ve öğretim sistemi ile ilgili gereken, detaylı bilgi
verebiliriz
• Şirketlere uygun bir eğitim meslek seçiminde danışmanlık edebiliriz
• Şirketlere meslek öğretinim için gereken izini almasında destekleyebiliriz
• Stajyer arama ve seçiminde aktif destekleyebiliriz
• Bir eğitim planının hazırlanmasında yardımcı olabiliriz
• İstenirse, bir eğitim ortaklık için bir ortak şirketi arayabiliriz
• Teşvik başvurusunda yardımcı olabiliriz
→ Meslek eğitim sırasında
• Tüm eğitim ile ilgili konularda şirketlere ve eğitim görenlere yardımcı
oluyoruz
• Destekleyici önlemler için biz size yardımcı oluyoruz
• Makamlarla ve eğitim okullarla iletişimde yardımcı oluyoruz
• gerekli formalitelerde destek veriyoruz
• anlaşmazlık yönetiminde (Konfliktmanagement) yardımcı oluyoruz

Neden meslek eğitmek?
Eğitim sadece şirketin için önemli bir performans değildir, aynı zamanda şirketin gelecekte bir girişimci karlı bir yatırımdır.

→ Rekabet gücünün artırılır
Şirketler meslek eğitiminde gereken bilgileri stajyerlerinle ilettir ve kaliteli
kalifiye eleman üretir. Stajyerler kendisini şirketle daha bağımlı hisseder
ve „gemide“ daha uzun kalır.
→ İşçi alımda Avantajlar elde edinir
Eğitim veren işyerleri kendi personelin performansını daha iyi değerlendirebilir. Bu personel kararların riskini düşürecektir.
→ Performans yükseltimi ve imaj kazanım
Eğitim sağlayan sırasında bile Stajyerler şirketin verimliliği olumlu etkiler.
Şirket içinde eğitim müşterileri ve halk ile olumlu bir görüntüye katkıda
bulunabilir.
Her zaman bize ulaşabilirsiniz ve biz sizinle hemen bir görüşme ayarlayabiliriz:
KAUSA Servicestelle Region Hannover
bei Ausbildung im Verbund pro regio e.V.
Ausbildungsberatung für Selbstständige
mit Migrationshintergrund:
Walid Zein
05173-92590-13
w.zein@proregioev.de

