
Siz de var mısınız? 
 
KRV Eyaleti’nin “Kein Abschluss ohne Anschluss” programının 
tüm işlevliğiyle her kesime yayılması ancak bütün parçaların 
birlikte ortak hareketiyle mümkün olabilir.  

Eğer siz de, “Bu işte ben de varım” diyorsanız bizimle iletişi-
me geçin! Ortaöğretimden meslek hayatına geçis süreciyle 
ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırız.  

İşveren olarak bölgenizdeki  
gençlere sahip çıkın! 

Bilgi ve iletişim: 

www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de >
Umsetzung in den Kommunen >
NRW-Kommunen-Überblick
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Yarının iş gücü  
için yarını  
beklemeyin!

Okuldan meslek  
hayatına geçiş 

sürecinde işletmelerin  
yapabilecekleri.

www.fibo-nrw.de | www.atiad.org



Şirketiniz de faydalansın!

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin “Kein Abschluss ohne Anschluss” 
programının amacı, okuldan meslek hayatına geçiş sürecini 
daha verimli bir hale getirebilmektir.
Öğrencilerin farklı meslekler hakkında deneyim ve bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak, bu yolda atılacak önemli adımlardan  
biridir. Tüm okul türlerinde uygulanan okuldan meslek hayatı-
na geçis sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi şirketlerin 
de yararına olacaktır. 

Şirketler için avantajları:

q Şirketinizde gençlere sağlayacağınız staj imkanı ile  
bölgenizde cazip bir işveren olarak tanınacaksınız. 

q Staj yapan gençler arasından firmanızın gelecekte ihtiyaç 
duyabileceği kalifiye elemanları bulabilirsiniz.  

q Gençler kendilerini iş hayatında nelerin bekleyebileceğini  
ve hangi mesleğin kendi özelliklerine uygun olabileceklerini 
muhakeme ederler. Staj yapmamış ve hangi işte ne yapı- 
lacağını kestiremeyen gençler meslek eğitimlerini yarıda 
bırakarak zaman ve maddi kayıplara neden olmaktadırlar. 
Bunları engellemek elinizde. 

q Gençlere bir gelecek sunarak sorumluluk sahibi bir şirket 
olduğunuzu gösterin. 

q Pazardaki güçlü rakiplerle rekabete ayak uydurabilmeniz 
için yetişmiş eleman size her zaman avantaj sağlar. 

Şirketinizin gelecekte ihtiyaç  
duyacağı kaliiye eleman ve  
yöneticilerini şimdiden kazanın. 

Gençlerin meslekler hakkında bilgi  
sahibi olmalarını sağlayın.
 
Ortaöğretimin 8. sınıfında öğrenciler farklı meslek dallarını  
tanıyabilmek için şirket ziyaretleri yaparlar.  

Tek başına veya küçük gruplar halinde yaptıkları bu ziyaretler-
le bir işletmenin günlük işleri ve faaliyet alanları hakkında ge-
nel bir kanıya varıp, meslek eğitimi verilen meslekleri tanıma-
ya çalışırlar. Bir şirkette yapılan işleri birebir yaşayıp, deneme 
fırsatı bulurlar.

Kural olarak bu ziyaretler öğretmen veya danışman refakatin-
de gerçekleşir.

Gençlere staj şansı verin, şirketiniz  
bir adım öne çıksın.

Ortaöğretim öğrencileri 9. sınıftan itibaren iki - üç hafta 
süren işletme stajlarıyla mesleki anlamda tecrübe edinme-
ye başlarlar. 
 
Gençlerin iş hayatında kendilerine güven duymalarını sağla-
yın. Eğitimini alabilecekleri meslekleri tanımalarına önayak 
olun. Yarının elemanlarını şimdiden kazanın!

Ortak amaç, ortak gelecek.

Gençlerin ortaöğretimden meslek hayatına geçişlerini kolay-
laştırmak için birçok kurum ve kuruluş ortak hareket etmek-
tedirler. Bir işveren olarak siz de bu zincirin önemli bir halka-
sını oluşturmaktasınız. Şirketinizin kapılarını ilgi duyan genç-
lere açarak, zamanında doğru mesleği seçmelerine yardım-
cı olabilirsiniz.

KRV Meslek Eğitim Mutabakatı’nı oluşturan Kuzey Ren 
Vestfalya Eyalet Hükümeti, ekonomi kuruluşları, sendikalar, 
iş ajansları, belediyeler ve eğitim kurumlarıyla ortak girişe-
ceğiniz bu hareketle daha da güçleneceksiniz. 


