Bize ulaşın!

Franz Sales Evi
Franz Sales evinin seni desteklemesine izin ver.
Bunun birçok avantajı var. 1.500 çalışanımız
danışma, iş, eşlik etme veve yaşamın her alanında
teşvikleme üzerine uzmanlar.
Franz Sales Evi sana şunları sunar:
birçok çalışma alanı

kendi akademimiz

Yetenek geliştirme

deneyimli eğitmenler

diğer firmalarla iyi

adil danışma

bir ağ

güncel trendler

birçok etkinlik

pratik yönelim

kişisel destek

akıllı hedefler

Güvenlik

SMART hedefler

enteresan eşlik etme

birçok kişisel

önerileri

sorumluluk

Yeni bir şeyler
dene!

Mesleki eğitim alanı
Franz Sales Werkstätten GmbH
Dalhauser Str. 239
45279 Essen-Steele (Horst)
Tel: 0201 . 85 36 - 437
E-Posta: BBB@franz-sales-haus.de

Facebook‘ta bizi ziyaret edin:
www.fb.com/franzsaleshaus

www.werkstaetten.ruhr
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Mesleğini bul!

Mesleki eğitim:
Çalışmak, Destek,
Danışma, Eşlik etmek,
Teşvik etmek & Aracılık

Franz Sales Werkstätten GmbH
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Meslek hayatına atıl!

Seni burada neler bekliyor

Birçok seçenek

Okuldan sonra, meslek hayatın başlıyor.
Senin için yeteneklerini keşfetme zamanı.
Sana bu konuda yardımcı oluyoruz:

Mesleki eğitim sektöründe (BBB) başlayalım.
Orada çok şey deneyebilirsin.
Ve çalışma alanlarımıza bakabilirsin.
Becerin ile ilgili birlikte düşünüyoruz.

Akıllı telefonun Facebook veya
Instagram kullanımını biliyormusun?
Öyleyse bizim Bilgi Teknolojileri ve
Medya bölümünde başla.

Kibar eğitmenler sana tavsiyede bulunacaklar.
Yapamadıklarının üzerine çalışıyoruz.
Ardından staj arıyoruz.
Böylece ilk tecrübelerini kazanabilirsin.

Güzel bir ekip ile çalışmak istersen
ve diğer insanlar için yararlı şeyler
yapmayı seviyorsan bizim Servis ve
Gastronomi bölümünü tanımalısın.

Ekibimiz sana eşlik edecek
ve seni mesleki yolunda destekleyecek.
Birlikte zorlukları çözüyoruz ve uygun
bir meslek bulman için yardımcı oluyoruz.

Metal, ahşap, mekanik veya
elektrikteknoloji ile ilgilenen,
bizde birçok şey deneyebilir.
Çünkü zanaatın bir geleceği var.

İsteklerini ve hedeflerini merakla bekliyoruz!

Sayılar veya ofis işleri tam olarak senin işin mi?
Seni meslek hayatına hazırlıyoruz.
Çünkü bilgisayarı iyi kullanabilen
meslek bulmak için iyi bir şansı var.

Franz Sales atölyelerinde yirmiden fazla
sunulan çalışma alanlarından bilgi edinin.
Senin için eğlenceli olanı keşfet.
Bize yeteneklerini sergileyebilirsin.
Biz seni hedeflerine ulaşman için
destekleyeceğiz.
Güncel tarihlerimiz ile ilgili bilgi edin!
Bize yaz: BBB@franz-sales-haus.de
ve bizi Facebook‘ta takip et:
www.fb.com/franzsaleshaus

Kendin
dene!
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Bizde iş
dünyası
için gerekli
olan bilgileri
öğreneceksin.
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