
Bize Gel!
Schleswig-Holstein Eyaletinde Çalışma. 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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Yurdumuz – Senin Geleceğin

Sen okuldan sonra direk mantıklı birşey yapmak istiyor ve 
kendini toplum için güçlü hale getirmek istiyorsun? Veya 
zaten meslek hayatında tam yer edinmiş ve yeni bir pers-
pektif arıyorsun? O zaman bize gel!

Biz kuzey Almanya‘nın en büyük işvereniyiz ve sürekli yeni 
yetenekler arıyoruz. Biz 30 dan fazla meslek alanında  
eğitim veriyoruz. Flensburg‘tan Wedel‘e, Ratzeburg’tan  
St. Peter Ording’e kadar – Kuzey Denizi ile Baltık Denizi  
arasında her bölgede herşeyin iyi işlemesini sağlıyoruz.

Bu şekilde, örneğin sahilleri ve doğayı koruyan, dost ve 
yardımcı insanlarız; okullarda ders veriyor ve Eyaletimizin 
arazisini ölçüyoruz. Biz yolların güvenlikli olmasını, tüketici-
lerin korunmasını sağlıyor ve Schleswig-Holstein’da daha 
bir çok şey yapıyoruz. Kısacası – biz Eyaletin her tarafında, 
suda ve havada faaliyet yürütüyoruz.

İster çırak olarak eğitilen, ister üniversite öğrencisi veya 
farklı bir mesleki faaliyeti içinde ol – şansını yakala ve Eyalet 
yönetiminin bir parçası ol. Senin için bizde hangi meslek 
dalının boş olduğunu, bu broşürden öğrenirsin.
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Sana şunları sunuyoruz: 
Mesleki eğitimlerimiz ve 
üniversite öğrenim dalları 

7  Gerçek Kuzey 

8  Eyalet İdaresi aslında ne yapıyor?

10  Ofiste
  Genel yönetim  
  Vergi idaresi  
  Ölçüm ve coğrafi bilgiler 
  Yol inşaatı ve trafik 
  Eyalet polisi 
  Fabian ile kısa bir sohbet, kendisi yakında hükümet  
  müfettişi olacak 
  Carola ile kısa bir sohbet, kendisi yakında ölçüm  
  mühendisi olacak 

15  Arşivde 

16   Su kıyılarında 
  Sahil koruma 
  Çevre

18   Mahkemede
  Adliye 
  Phelina ile kısa bir sohbet, kendisi yakında adliye  
  memuru olacak

       

Fabian Genel İdare Bölümü 
öğrenimini bitirmiş.

Carola Eyalet 
Ölçüm ve Coğrafi 
Bilgiler İdaresinde 
çalışıyor.

Hayalindeki işi mi arıyorsun? 
Yönlendirme testini yap ve 
Eyalet içinde senin için hangi 
işin doğru olduğuna bak!

https://schleswig-holstein.de/orientierungstest
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20    İşveren olarak Schleswig-Holstein Eyalet 
için 3 iyi neden.

22   İcra
  Cezaevi 
  Sınır dışı etmek için gözaltına alma 

24  Tüm Eyalet‘te  
  Yol inşaatı ve trafik 
  Ölçüm ve coğrafi bilgiler

26   Olay yerinde ve devriyede 
  Eyalet Polisi 
  Greta ile kısa bir sohbet, kendisi yakında polis olacak

28  Laboratuvarda
  Eyalet Laboratuvarı 
  Yol inşaatı ve trafik

29    Atölyede
  Metal ile inşa ve metal tasarımı 

30  Farklı bir meslekten gelenler  
  hoş geldiniz!

32  Başvuru yaptın – ya ondan sonra?

      

Greta Eutin’de polislik eğitimi görüyor.

  KULISLERIN 
ARKASINDA

@moin_karriere de eğitim alan çırakları-
mız ile yüksek öğrenim görenler seni gün-
lük yaşamlarına alıyorlar – buraya uğra!

Bir staj yap!
Bu, bir mesleği daha iyi tanı-
man için, bir fırsattır. Burada 
Schleswig-Holstein Eyaleti’nin 
tüm staj imkanlarını – muhatap 
kişileri de - bulabilirsin!

https://schleswig-holstein.de/praktikum
https://www.instagram.com/moin_karriere/
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Gerçek Kuzey 

Schleswig-Holstein’da uzun yıllardan beri değişik halk 
grupları ve farklı milletten insanlar birlikte yaşamaktadırlar. 
Schleswig-Holstein’daki insanlara, ana dillerinin ne olduğu 
sorulduğunda, cevap her zaman „Almanca“ olmuyor, daha 
ziyade belki „Danimarkaca“, „Frizce“, „Türkçe“, „Romence“ 
veya „Kuzey Almanya Şivesi oluyor“. Bu çeşitlilik Eyaletimiz 
için bir zenginliktir.

Eyalet İdaremiz de bu çeşitliliği göstermektedir. Biz çalışan-
lar farklı kökenden olup, farklı tecrübe ve yeteneklere sa-
hibiz. Görevlerimiz geniş kapsamlı olup, çalıştığımız yerler 
faaliyetlere göre değişiyor. Bundan dolayı Eyalet İdaresin-
de çok değişik mesleklerin bulunduğunu görebilirsin.
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Eyalet İdaresi aslında  
neler yapıyor?

Senin meslek eğitimi ve 
yüksek öğrenimle ilgili soru-
ların mı var? 
Meslek eğitim portalında se-
nin için tüm meslek eğitim ve 
öğrenim dalları ile ilgili bilgi-
leri hazır bulunduruyoruz.
Bize karriere@stk.landsh.de 
adresi altından ulaşabilirsin.

http://schleswig-holstein.de/ausbildung
mailto:karriere%40stk.landsh.de?subject=
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Eyalet İdaresi „Kuvvetler“ diye adlandırılan yapılardan birisidir. Eyalet 
Meclisi Yürütme erki olarak (Yasama) ve Mahkemeler (Yargı) ile birlikte 
Hukuk Devletinin önemli direklerini oluşturuyorlar. 

Bizde 58.000 kadın ve erkekten dafa fazla insan çalışmaktadır. Bunlar 
hergün, Gerçek Kuzeyin iyi gelişmesine katkı sunuyorlar. Biz yaklaşık 
2,9 milyon yurttaş için okullarda, poliste, yargı kurumları ve çevre ala-
nında, maliye dairelerinde, bakanlıklarda ve daha bir çok kurumda 
çalışıyoruz. Görevlerimiz arasında, örneğin yol inşaatı ve sahil koruma, 
sağlık alanı ve enerji politikası da yer almaktadır. 

Kısa yoldan işe? Bu Eyalet İdaresinde sorun değil! Kuzeyden Baltık 
Denizine, Danimarka sınırından Hamburg şehir sınırına kadar – hizmet 
yerlerimiz tüm Eyalete dağılmış bulunmaktadır.

Schleswig-Holstein Eyalet İdaresi birçok bakanlık ve pek çok resmi  
makamdan oluşuyor. Fakat kim hangi konudan sorumludur? Ve  
Schleswig-Holstein‘ da hangi resmi makamlar bulunuyor? Bunu  
ve daha fazla bilgiyi  www.schleswig-holstein.de/organigramm dan 
alabilirsin.

Bir meslek eğitim yerini arıyorsan veya bizde bir ikili yüksek öğrenime 
başlamak istiyorsan, başvuru yapmana seviniriz. 

http://www.schleswig-holstein.de/organigramm
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ME Hükümet Baş Sekreterliği 

Sen ofiste çalışmaya ilgi duyuyor veya ekip çalışmasını 
seviyor musun? O zaman Bordesholm İdare Akade-
mi‘sinde teorik meslek eğitim süresi ve Eyaletin de-
ğişik makamlarında pratik evreli, iki yıllık bir meslek 
eğitimi senin için doğru bir seçenek olur. Hükümet 
sekreterleri, örneğin Eyalet Polis Makamları gibi Eya-
let Bakanlıklarında veya Eyalet Daireleri gibi bütün 
resmi yerlerde çalışmaktadırlar. 

 Staj yapmak mümkün

İYOÖ Hükümet Müfetişi 

Eğer organize etme yeteneğin varsa veya hukuki 
konular ile ilgileniyor ve acele şekilde değişik faaliyet 
alanlarında iş öğrenebiliryorsan, o zaman Genel 
İdare senin için doğru bir alan olur. Eyalette üç yıllık 
ikili bir yüksek okul öğreniminden sonra, hükümet 
müfettişi olarak çok sorumluluk taşıyan görevler 
üstlenir ve örneğin çevre, belediye ve okulları denet-
leme, yabancılar ile ilgili konularda, sosyal idare vs. 
gibi alanlarda çalışırsın. Görev alanına göre kısmen 
yönetici görevlerini de yürütürsün. 

 Staj yapmak mümkün

Moritz, Johanna ve Miriam Genel İdarede çalışıyorlar.

Biz Gerçek Kuzeyde 

2,9 Milyon  
insan için çalışıyoruz.

OFIS TE

G E N E L I DA RE
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kendisi yakın-
da hükümet 
müfettişi 
olacak

Ben Hükümet Ofisi için 
„Genel İdare - Kamuo-
yu Yönetimi“ alanında 

Altenholz’da İdare Meslek Yüksek Okulunda üç yıllık 
ikili bir öğrenimi bitiriyorum. 
Bir yıllık temel eğitimden sonra teori ve pratik eğitim 
birlikte yürüyor: Benim için her dört ayda bir değişken 
olarak, hizmet yerine veya ders amfisine gitmek kalı-
yor. Ders planında beş öğrenim dalı bulunuyor, bunlar 
arasında „Bütçe“ ve „Personel” yer alıyor. Ardından 
gelen üç aylık bir staj ile bilgimizi hemen hayata geçi-
rebiliyoruz. Burada biz „adaylar“ öğrenimimizin daha 
ilk gününde memur oluyor – ve tüm öğrenim boyunca 
bize iyi ücret ödeniyor.
Ben öğrenimin daha başında, bir çok değişik iş alanını 
tanıyabildiğim için çok sevindim. Ben son olarak 
Hükümet Ofisinde tutanak düzenleme bölümünde 
çalıştım. Orada iş arkadaşlarım ile birlikte Başbakanın 
yurtiçi ve yurtdışından gelen üst düzey misafirlerinin 
katıldığı toplantıları organize ettik.
Ben sağlıklı bir çalışma ortamı için ihtiyaç duyduğum 
herşeyi Eyalet İdaresinde buldum: Esnek çalışma süre-
leri, mobil çalışma ve dayanışma içinde olan bir ekip.

»Ben sağlıklı bir 
çalışma ortamı için 
ihtiyaç duyduğum 
herşeyi Eyalet İda-
resinde buldum.«

FABIAN 
ILE KISA 
BIR  
SOHBET,

  MESLEK EĞITIMI? 
 YÜKSEK OKUL 
 ÖĞRENIMI? 
  Harflere göre yönünü belirle! 

ME   = Meslek Eğitimi
İYOÖ  = İkili Yüksek Okul Öğrenimi
EYO  =  Endüstri Eşliğinde Yüksek 

Okul Öğrenimi
ÖT   =  Öğrenim Teşviği
ÖÖK  =  Öğrenim ve Öğretim  

Kombinasyonu

OFIS TE
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Schanya, Lotta, Said, Phillip ve Dilara maliyecilik 
bölümünde meslek eğitimi alıyorlar. 

EYO Bilgi Teknolojisi 

Yakında IT Uzmanı olacak olan 
bizler, Eyalet Kriminal Polis Dairesi 
çalışanlarını siber suçların açıklığa 
kavuşturulmasında ve dijital izlerin 
kaydedilmesinde destekliyoruz. 
Eğer bu üç yıllık öğrenimi bitirmek 
istiyorsan, IT (bilgi işleme), suç 
sezgisi ve meraka ilgi duymalı ve 
daha fazla gelişmeyi arzulamalısın.

E YA LE T POLISI

ME Coğrafi Bilgiler 
Uzmanlığı
Sen yeni teknolojiye ve iyi bir 
mekansal algıya ilgi duyuyor ve 
tasarım yapmayı seviyor musun? 
O zaman alan ölçme mesleği 
için tam da buna ihtiyacın var! 
Bu meslek eğitiminde, örneğin 
yol koşulları ve dağ yüksekliğinin 
kaydedilmesi ve işlenmesini öğre-
niyorsun. Bunun için değişik veri 
kaynakları veya uydu resimleri ve 
havadan alınan çekimleri kullanı-
yorsun. Ondan sonra bunlardan 
(Online) kartlar, grafikler veya üç 
boyutlu modeller oluşturuyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

ÖLÇÜ M V E COĞ R A FI B I LGI LE R

ÖT Arazi Ölçme Bilgisi 
& Coğrafi Bilgiler
Bir arazi ölçme öğrenimine ilgi 
duyuyor ve eğitimin ana konusu-
nu kendin mi seçmek istiyorsun? 
O zaman öğrenim teşviği senin 
için doğru bir seçim olur. Sen 
daha eğitim esnasında Ölçüm 
ve Kadastro İdaresinin değişik 
uzman bölümlerinden birisinde, 
örneğin arsa veya arazi ölçümü 
gibi, temel eğitim alanlarında 
görevlendirileceksin. Arazi ölçme 
ve coğrafi bilgiler ikili öğrenim ile 
aynı zamanda coğrafi bilgiler baş 
müfettişi bölümünün diplomasını 
alırsın. Öğrenim dışında kalan 
zamanlarda cazip meslek eğitim 
bölümlerini ziyaret eder ve ondan 
sonra bizde memurluk kariyerine 
başlayabilirsin.  

 Staj yapmak mümkün

ME Uzman Bilişimciliği 
Sistem Entegrasyon 
Bölümü

Eğer yeni teknolojiler ve bilgisayar-
da çalışmaya ilgi duyuyor, mate-
matik ve teknik konuları iyi idrak 
ediyorsan, o zaman bu eğitim senin 
için doğru bir seçim olur. Üç yıllık 
meslek eğitim esnasında resmi ma-
kamlarda IT sistemleri ile şebekeler 
kurmayı öğrenir, iletişim ve kullanıcı 
bilgisayar sistemi ile ilgilenir, sorun-
suz ve arızasız iletişimin uygulanma-
sını sağlarsın.  

 Staj yapmak mümkün

OFIS TE
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Ekip çalışması meslek eğitimi esnasında başlıyor: Julia ve 
Nina sınav için birlikte çalışıyorlar.

ME Maliyeci 

Kendini iyi ifade edebiliyor ve 
mantıklı düşünüyorsun? Ayrıca ile-
tişim kurma konusunda yetenekli, 
hedefe odaklı ve ekiple çalışmayı 
seviyorsun? İki yıllık meslek eğiti-
minden sonra, Schleswig-Holstein 
Eyaletinin Vergi İdaresinin sorun-
suz işlemesini sağlıyorsun – diğer 
işlerin yanı sıra vergi beyanlarını 
inceliyor ve Eyalet gelirlerini ele 
alarak, Eyalet İdaresinin aralıksız 
işlemesini sağlıyorsun.  

 Staj yapmak mümkün

İYOÖ (Diplomalı)  
Maliyeci
Sen iyi bir iletişim becerisi ile 
tanınıyorsun? Ҫalışkan ve itinalı 
çalışıyorsun? Eyalette üç yıllık ikili 
öğrenimden sonra kendi başına 
çalışıyor ve kısmen ekip sorum-
luluğunu üstleniyorsun. Ҫalışma 
alanların çok çeşitlidir: İç hizmet 
çalışması ile, diğer işlerin yanı sıra, 
vergi beyannamelerinin incelen-
mesi, şirketlerin ve şahsi kişilerin 
vergilerinin doğru hesaplanması 
yapılıyor. Dış hizmet çalışması ile, 
diğer işlerin yanı sıra, işletmelerin 
vergilerini inceler veya işyeri de-
netimlerini ve vergi soruşturmaları 
yapılıyor. 

 Staj yapmak mümkün

V E RGI I DA RE SI

ME Inşaat Teknik  
Ressamlığı 
Sen resim yapmaktan ve bilgisa-
yarda çalışmaktan zevk mi alıyor-
sun? İnşaat teknik ressamı olarak 
değişiklik yapmak senin günlük 
mesleğine aittir: Üç yıllık meslek 
eğitiminden sonra inşaatlarla 
yerinde ilgileniyor, binanın sağlam 
temellerde oluşması için basit öl-
çüm çalışmalarını yapıyor ve inşaat 
mühendislerinin verilerine göre 
tam bir plan düzenliyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

YOL I NŞA ATI V E TR A FI K

EYO Kiel Mühendislik 
Yüksek Okulunda 
Bilişim Teknolojisi 

Endüstrinin refakatı ile görülen 
eğitim, Kiel Bilişim Teknolojisi 
Öğrenimin yanında, düzenli staj 
aşamalarında, Eyalet Yol İnşaatı 
ve Trafik İdaresinde ek olarak Yol 
İnşaatı İdaresinin teknik iş alanla-
rında pratik bilgi edinmeni sağlar. 

OFIS TE
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kendisi 
yakında alan 
ölçüm görev-
lisi olacak. 
Ben on yıl boyunca 
postahanede çalıştım. 
Ancak bir sefer de 
yeni ve farklı birşey 

denemek istedim. Eski bir tanıdık, yıllarca Kadastro 
Dairesindeki işinden coşku ile bahsediyordu. Bu beni 
meraklandırdı ve Eyaletin Internet sayfasında araş-
tırmaya başladım. Ben Jeomatik meslek eğitimine 
başvurarak, bu şansı kullandım. 
Arkadaşlarımdan çoğu, benim aslında ne yaptığım 
hakkında her hangi bir bilgi sahibi değiller. Sadece, 
haritacılıkla ilgili birşey yaptığımı biliyorlar …
Yaptığım meslek eğitiminde çalıştığım makamın 
çalışmaları hakkında bana geniş bilgi veriliyor. Mes-
lek eğitiminin ilk yılında temel bilgiler ön planda 
tutuluyor: Peki insanın ikinci ve üçüncü meslek eğitim 
yılında muhatap olduğu veriler aslında nereden 
geliyor? Bu veriler nasıl derleniyor? Ondan sonra – 
dijital topografik kartların oluşturulmasından dijital 
ve analog ürünlerin pazarlanmasına, havadan yapılan 
çekimlerin işlenmesine kadar değişik eğitim alanları-
na geçiyorum.
İkili meslek eğitiminin yararı, başından itibaren iş 
hayatında bulunmamdır. Bu şekilde, öğrendiğim her 
şeyi pratiğe geçirebiliyorum. Ayriyeten meslek eği-
timi yapan diğer insanlar ile birliktelik çok güzel ve 
Eyalet Kadastro ve Coğrafi Bilişim İdaresinde herkes 
gerçekten nazik ve yardımseverdir. Ayrıca mesleğimi 
tanıtmam için, Eyaletde yapılan tüm fuarlara şimdi 
bizzat kendim katılıyorum.

Arazi Ölçme Bilimi, Kadastro Mühen-
disliği, Coğrafi Bilgileri Görselleştirme 
Bilimi ve Coğrafi Bilişim Bilimi Bölüm-
lerinde öğrenim teşviği ile ilgili tüm 
bilgileri bu el ilanında topladık.

»Ayriyeten meslek eğitimi yapan 
diğer insanlar ile birliktelik çok 
güzel ve Eyalet Kadastro ve Coğ-
rafi Bilişim İdaresinde herkes ger-
çekten nazik ve yardımseverdir.«

C AROL A 
ILE KISA 
BIR  
SOHBET,

OFIS TE
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A R ŞI V DE

Danielle Eyalet Arşivinde 
arşivci olarak çalışıyor.

İYOÖ (Diplomalı) Arşivci 

Sen analiz yapmayı ve kategorize etmeyi seviyor ve 
önemli bilgilerin korunması ve muhafaza edilmesin-
den zevk alıyorsun musun? O zaman arşivcilik senin 
için en doğru meslektir: Bu meslekte, diğer yerlerin 
yanı sıra, Eyaletin Arşiv işinde çalışırsın. Bu faaliyetin 
ile Eyaletimizin hafızasının kaybolmamasını sağlı-
yorsun. Senin Eyaletteki öğrenimin ikili olup, üç yıl 
sürüyor.

Eyalet Arşivinden tarihten bir parça: Schleswig 
ve Holstein’ın bizim bugünkü Schleswig-Holstein 
olarak birleştirilmesini sağlayan 1460 yılına ait 
Ripen Belgesi.
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ME Su Teknikerliği

Sen eğer rüzgarlı ve fırtınalı 
havalarda dışarda olmayı ve deniz 
ile doğayı seviyorsan, o zaman üç 
yıllık su teknikerliği meslek eğitimi 
tam sana göredir! Sen sahillerde, 
adalarda, küçük ve az korunan 
adalarda, örneğin bentleri ona-
rır, setlerin bakımını yapar ve kıyı 
bağlantılarındaki hasarları tamir 
edersin.  Staj yapmak mümkün

ME Hükümetin Balıkçılık  
Bölümünde Baş Sekreterlik 
Doğa ve çevre, özellikle de deniz ve balıkçılık ilgini 
çekiyor mu? İki yıllık meslek eğitiminden hemen 
sonra tüm Schleswig-Holstein‘da balıkçılık alanından 
sorumlu olursun: Sen balıkçıların teknelerini kontrol 
eder ve balıkçılığı meslek olarak yapanlara, özellikle 
balıkçılığın teşviki ile ilgili soru ve konularda danış-
manlık yaparsın.

Schleswig-Holstein sahilleri 

1.105 km
uzundur.

Daniel, hükûmetin balıkçılık baş sekreterlik eğitimini 
almış bidir.

Stefan, su teknikerliği meslek eğitimini yapıyor.

SU K I Y I L A RI N DA
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İYOÖ Inşaat Mühendisliği  
Ana bölüm: Su Teknikerliği ve 
Sahil Koruma 

Ana bölüm: Su Teknikerliği ve Sahil Koruma 
Senin teknik konusunda güçlü bir duyarlılığın var ve 
su bilimi ile sahil ve su taşmasından korumaya ilgi 
duyuyor musun? Bir de eğer birlikte çalışma ve fikir 
alışverişi yeteneğin var ve sorumluluk bilincini de 
taşıyorsan, o zaman bu dört yıllık öğrenim tam sana 
göredir. İnşaat mühendisi olarak faaliyet alanın fen bi-
limleri ve teknik bilgileri derlemekten, inşaat yapmak 
amacında olanları kapsamlı olarak bilgilendirmeye 
kadar bir alanı kapsar.

Su altında: Hayvan bakıcısı Nicole Multimar Wattforum’da büyük bir akvaryumu temizliyor. 

SU K I Y I L A RI N DA

ME Hayan Bakıcılığı, eğitim alanı: 
hayvanat bahçesi, akvaryum 
Sen Akvaryumlarda su altı dünyasından büyüleniyor 
ve hayvanların davranış biçimine ilgi duyuyor musun? 
Sen düzgün ve itinalı çalışıyor ve başka canlılar için 
sorumluluk almak istiyor musun? Multimar Wattfo-
rum’da Milli Parkın Merkezi Hayvanat Bahçesinde 
hayvan bakıcısı olarak değişik su hayvanları ile 
ilgilenirsin. Hayvanların senin himayende iyi olma-
ları için, gerekli her şeyi üç yıllık meslek eğitiminde 
öğreniyorsun. Yemi doğru hazırlamak ve hasta olan 
hayvanların bakımını iyi yapmak için, bununla ilgili 
mesleki bilgileri öğrenirsin.

280 balık, yengeç, midye ve salyangoz  
çeşitleri Multimar Wattforum Milli Parkın Merkezi 
Hayvanat Bahçesinde hayvan bakıcıları tarafından 
doyurulup, bakımları sağlanıyor.
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Eva-Maria, Jana ile Jonas Kiel Asliye Hukuk Mahkemesinde 
bir duruşmayı hazırlıyorlar.

M A H K E M E DE

ME Adliye Idareciliği / Adliye 
Baş Sekreterliği 
Sen iyi bir kavrama ve organize etme yeteneğine 
sahip, güvenilir ve emin çalışıyorsun? O zaman büyük 
bir ekibin parçası ol! Hakim ve mahkeme çalışan-
ları ile birlikte, mahkemede çalışmaların sorunsuz 
yürümesini sağlarsın. Senin ofis organizasyonu ve 
mahkeme idaresi ile ilgili görevlerin çok çeşitlidir. İki 
yıllık meslek eğitiminden sonra, örneğin mahkeme 
masraf hesaplarını inceler veya vatandaşlar ile hassas 
hukuki konularda ilişkide olursun.  

 Staj yapmak mümkün

ME Adli Güvenlik Şefliği

Sen fiziksel olarak sağlam ve kendi kabiliyetini insan-
lar ile birlikte uygulama alanında sorumluluk isteyen 
bir mesleği arzuluyor musun? Bu mesleğin eğitimi 
altı ay sürüyor ve eğitim başlamadan önce, belli bir 
süre için düzenli şekilde adliye memuru yardımcısı 
olarak görevlendirilirsin. Sen mahkemelerde günlük 
işlerin güvenli ve sorunsuz yürümesini sağlar ve 
sanıkları hakimin karşısına çıkarırsın. Ayrıca dinleyici 
insanların mahkeme solanlarına girişlerini kontrol 
edersin.

Dosya yığınını görmek istemiyor musun? 
Mahkeme duruşmalarının elektronik 
dosyalarının görüntülü olarak tutulması, 
günümüzde olağan bir durumdur.

GERÇEKTEN AKILLICA 
BIRŞEY!
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kendisi 
yakında adli 
idare memuru 
olacak
Ben lisenin son 
sınıfında bir avukatlık 
bürosunda staj yap-
tım. Burada erkenden, 

kanun ve hukuki konuların ilgimi çektiğini fark ettim. 
Bundan dolayı iş alanlarında belirleyici olarak bu 
bölüm konusunda bilgilendim ve Adli İdare Memur-
luk Mesleği dikkatimi çekti. 
Schleswig-Holstein Eyaletinde üç yıllık ikili öğrenim 
teorik ve pratik bölümlerden oluşuyor. Bunun teorisi 
Kuzey Almanya Yüksek Okulunun Hildesheim’de-
ki Adli İdare Memurluğu bölümünde öğreniliyor. 
İnsan orada birçok hukuki alanda, özellikle miras, 
aile, tapu, açık artırma, icra, iflas ve kayıt hukuku 
konusunda bilgi ediniyor. Stajımı Kiel Asliye Hukuk 
Mahkemesi ve Kiel Savcılığında yaptım.
Benim için ikili meslek eğitiminin yararı, öğrendik-
lerimi hemen pratiğe uygulayabilmemdir – bu, konu-
ların birbirleri ile olan bağlantılarını anlamama ve 
içselleştirmeme yardımcı oluyor. 
Öğrenimim esnasında „benim“ mahkemenin he-
men hemen tüm bölümlerinde çalıştım. Bu, benim 
meslek hayatına girişimi gerçekten kolaylaştırdı. Ben 
şimdi Itzehoe Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu 
işleri, aile davaları ve mahkeme masrafları konuların-
dan yetkiliyim ve çok memnunum.

M A H K E M E DE

İYOÖ Diplomalı Adliye 
Idareciliği (Meslek 
Yüksek Okulu-FH) 

Sen kendinden emin davranıyor 
ve ekip çalışmasına elverişli biri 
misin? Ayrıca hukuki konuları 
heyecan verici buluyor ve insanlar 
ile ilişki kurmayı seviyor musun? 
Kuzey Almanya Yüksek Okulunun 
Hildesheim/Aşağı Saksonya’daki 
Adli İdare Memurluğu bölümünde 
teorik aşamalı üç yıllık ikili öğre-
nimden sonra, hukuki alanda daha 
önce hakimler tarafından bitirilmiş 
değişik bir çok görevi üstlenir-
sin. Adli İdarenin serbest aygıtı 
olarak talimatlara bağlı çalışan biri 
değilsin ve kararları kendi başına 
veriyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

ME Uzman Adliye 
Memurluğu
Eğer empati ve sorumluluk bilinci 
senin için tam vicdanlılık gibi bir 
değer taşıyorsa, o zaman bu senin 
için tam doğru meslektir!  
Schleswig-Holstein’ın Asliye 
Hukuk Mahkemeleri ile Schleswig 
Meslek Eğitim Merkezinde yapılan 
üç yıllık meslek eğitiminden sonra, 
sen hakimlerin sağ kolu oluyor, 
büro organizasyonunun bütün 
önemli konuları ile ilgeniyor ve 
vatandaşlara hukuki konularda 
yardım ediyorsun.   

 Staj yapmak mümkün

»Benim için ikili öğrenimin en 
büyük yararı, öğrendiklerimi 
pratiğe geçirebilmemdir.«

PHELINA 
ILE KISA 
BIR  
SOHBET,
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Schleswig-Holstein Eyaletini işveren 
olarak seçmek için 3 iyi neden

EMIN ŞEKILDE

Schleswig-Holstein’ı şekillendir. 
Geleceğini şekillendir.

Sen meslek eğitimlerinin çoğunda ve ikili öğrenim 
dallarında memurluk görevi için eğitiliyorsun. Avantaj-
ları: Güvenceli bir iş ve daha meslek eğitimi esnasında 
iyi bir ücret. 

Eğer senin ağır engelliliğin 
varsa, başvurudan önce ilgili 
eğitim alanından ilgini çeken 
sorumlu kişiye danışabilirsin. 
Sana başvuru metodunda 
nasıl bir desteğin gerekli 
olduğunu onunla birlikte 
müştereken, konuşursunuz. 
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ÇEŞITLILIK

Hava gibi çok değişken çalış

Eyalet İdaresinde görevler, Eyaletin kendisi gibi çeşitlidir. Kendi ilgi ve 
yeteneklerine göre sana uygun olan meslek eğitimini veya öğrenim 
dalını seç. Onun hemen ertesinde sana değişik bir çok alanda çalışma 
imkanı sunulur – ister laboratuvarda, ister su üzerinde, ister ofiste, ister 
su setinin üzerinde. 

ÇEKICI

Başkalarının tatil yaptığı yerde çalışmak!

İş esnasında Eyaletimiz ve burada yaşayan insanlarımız için anlamlı birşey 
yapıyoruz. Ve mesai bittikten sonra– Kuzey Denizinin sörf sahillerinde, Plön 
Gölünde kürek çekmek veya Lübeck eski şehir merkezinde gezinmek gibi - 
bol bol gerçek Kuzeyin tadını çıkarıyoruz. 
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ME Infaz Baş Sekreterliği

Sen değişken ve heyecan verici bir çalışma ortamı 
mı arzuluyorsun? İnsanlar ile ilişki sana zevk veriyor 
ve kültürlerarası beceri senin için yabancı bir kelime 
değil? İki yıllık infaz baş sekreterlik eğitiminden sonra 
Glückstadt’da sınır dışı edilmek için gözaltında tutu-
lan ve yurtdışına geri dönmekle yükümlü yabancıları 
denetleme, idare ve bakım görevlerini üstlenir ve 
ikametleri bitene kadar onlara eşlik edersin.

S I N I R D I Ş I E TM E K IÇI N GÖZ A LTI N A A LM A

Philip, Sohail ve Jule-Marie infaz baş sekreterliği meslek eğitimini yapıyorlar.

  MESLEK EĞITIMI? 
 YÜKSEK OKUL  
 ÖĞRENIMI? 
  Harflere göre yönünü belirle! 

ME   = Meslek Eğitimi
İYOÖ  = İkili Yüksek Okul Öğrenimi
EYO  =  Endüstri Eşliğinde Yüksek 

Okul Öğrenimi
ÖT   =  Öğrenim Teşviği
ÖÖK  =  Öğrenim ve Öğretim  

Kombinasyonu

ICR A
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ME Adli Infaz  
Memurluğu
Sen zorlanmaya gelebilir, fiziksel 
olarak sağlam ve sosyal alanda 
anlayışlı birisi misin? Ayriyeten zor 
durumlarla başetme konusunda 
kendine güveniyor musun? Ceza 
infaz evlerinde göreceğin iki yıllık 
meslek eğitiminden sonra tutuklu 
insanların denetlenmesi, idare ve 
bakımları konusunda önemli bir rol 
oynarsın. Sen böyle insanları suç 
işlemeden özgürce yaşamaya ha-
zırlamak için günlük yaşamlarında 
sevk, idare ve motive edersin.  

 Staj yapmak mümkün

A DLI I N FA Z

İYOÖ Adliye Müfetişi

Eğer azim ve iletişim yeteneği seni 
sevindiriyor ve sözünü iyi dinle-
tebiliyorsan, o zaman burası tam 
sana göredir! Eyaletde üç yıllık 
ikili yüksek okul öğreniminden 
sonra, gençlik ve diğer cezaevle-
rinde sorumluluk isteyen görevleri 
üstlenirsin. Sen adli infaz bölümü 
müdürü olarak genel adli infaz 
servisi görevlilerinin amiri, diğer 
yandan 30 kadar tutuklu kişiden 
sorumlu oluyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

Mario ve Nino Instagram üzerinden kendi günlük meslek eğitimleri hakkında bilgi 
veriyorlar (@moin_karriere). 

ICR A
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ME Yol Bakım  
Görevlisi
Sen araç, yol ve trafiğe ilgi duyu-
yor ve dışarda çalışmayı seviyor 
musun? Yol bakım görevlileri 
Eyalette yol ve caddelerin bakımı-
nı yapıyor ve kaza ve yol inşaat-
ları esnasında kimsenin tehlikeye 
girmemesini sağlıyorlar. Üç yıllık 
meslek eğitimi esnasında ayri-
yeten, kışın yolların açık olmasını 
sağlamayı öğreniyorsun. Sen 
ilkbahardan sonbahara kadar yol 
ve caddelerdeki yeşil ve ağaçlık 
alanların bakımını yapıyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

ME Inşaat Malzeme-
leri Denetleyicisi 
Eğer iyi bir teknik ve matematik-
sel duyarlılığın ve el sanatında 
hünerlerin varsa, o zaman bu 
işyeri tam sana göredir! Üç yıllık 
meslek eğitiminde yol inşaatları ile 
köprülerde sıkışma ve taşıma güç 
kontrolünü yapar, alınan örnekleri 
laboratuvarda inceler ve bu konu-
da rapor yazarsın. 

 Staj yapmak mümkün

YOL I NŞA ATI V E TR A FI K 

Yakında yol bakıcısı olacak olan Jannik ve Joachim 
yolların güvenli olmasını sağlıyorlar.

EYO Yüksek Okul  
(hs-) 21 de Inşaat 
Mühendisliği 

Sen ekip ile çalışmaya uygun 
ve ilgili biri misin? Ayrıca güçlü 
bir teknik yeteneğin var ve çok 
yönlü bir iş mi istiyorsun? İnşaat 
mühendisi olarak inşaat işinin 
planlanmasından projelendirilme-
sine, inşaat döneminden, bitirilip 
teslim edilene ve yapılan hizmet-
lerin hesaplanmasına kadarki işleri 
takip edersin. Bunun için Buxte-
hude’deki Yüksek Okul 21’de ikili 
bir öğrenim bitiriyorsun. Üçbuçuk 
yıllık öğrenim, eşit derecede pratik 
ve teorik etaplara bölünüyor. 

 Staj yapmak mümkün

T Ü M E YA LE T‘ TE 



ME Arazi Ölçme  
Teknikeri 
Sen hedefine nasıl ulașırsın veya 
kurtarma ekipleri kaza yerini nasıl 
bulurlar? Arazi Ölçme Teknikeri 
olarak teknik ve elektro-teknik 
ölçü aletleri ile gerçek dünyanın 
tam ölçüsünü alırsın. Bu işi hem 
ofiste hem de dışarda yapabilirsin: 
Temiz havada ölçü alınır, veriler 
ve kartların düzenlenmesi ofiste 
bilgisayarda yapılır. Kartların bilgi 
sistemleri için verilerin temelini 
sen sağlarsın.  

 Staj yapmak mümkün

15.800 km²  

Eyalet arazisi Eyalet Arazi Ölçme ve Corğrafi Bilişim 
İdaresinin çalışanları tarafından ölçülür. Bu veriler 
temelinde örneğin Navigasyon sistemleri için kartlar 
düzenlenir. 

A R A Z I ÖLÇM E V E COĞ R A FI B I L IŞI M 

Anwar İnşaat 
Mühendisidir.

ÖÖK Inşaat Mühendisliği 

Sen dışarda çalışmayı seviyor ve yolların bakım ve 
tamiratına ilgi duyuyor musun? Yol bakımı meslek 
eğitimi ve inşaat mühendisliği öğrenimi birlikte 
dörtbuçuk yıl sürüyor. Sen bina inşaatı yapısına ilgi 
duyuyor ve alanlar ile ilgili olarak iyi bir zihinsel güce 
sahip misin? Bu teknik ressamcılık meslek eğitimi 
ile iyi birleştirilir. Bu eğitimde proje taslakları, zemin 
planları ve enine kesitler düzenler, inşaat yerlerini 
yönetir ve basit ölçüm işlerini yürütürsün. StudiLe’nin 
her iki bölümünü başarı ile bitirdikten sonra senin 
görevin ağırlık merkezi, inşaatın bașlamasından, bitiri-
lip teslim edilene ve yapılan hizmetlerin hesaplanma-
sına kadar kapsar; bu görevlerin içinde ofis çalışmala-
rı da yer alıyor. Schleswig-Holstein Eyaleti bu meslek 
eğitimi ile ikili öğrenimin yanı sıra başka meslekler 
giriş imkanları da sunuyor. Eğer sen buna uygun bir 
öğrenim bölümünü daha önce bitirmiş isen, bu senin 
için enteresant bir fırsat olabilir. 

 Staj yapmak mümkün

İYOÖ Kiel Meslek Yüksek  
Okulunda (FH) Inşaat  
Mühendisliği 

İkili eğitim her yılın 01.08 tarihinde başlıyor. Eylül 
ayındaki ilk teorik aşamaya kadar gerekli ön stajı, 
ikamet ettiğin yerin yakınında, 24 yol bakım ustalık ye-
rimizden birinde yapıp, bitiriyorsun. Normal öğrenim 
süresi 4 yıl olup, teori ve pratik etaplara bölünüyor. 
Haftanın bir gününde, yarıyıl tatillerinde ve 7. yarıyıl-
da Schleswig-Holstein’ın Eyalet Yol Yapımı ve Trafik 
İşletmesinin değişik birimlerinde staj yeri bulunuyor. 
Teorik aşama ve bununla birlikte Kiel Meslek Yüksek 
Okulunda ilk yarıyıl, her zaman Eylül ayının ortasında 
başlıyor.  Staj yapmak mümkün

T Ü M E YA LE T‘ TE 
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ME Polis Başkomiserliği

Sen değişik durumlara hemen adapte olabilir misin? 
Diğer insanlara karşı hoşgörü ve saygı seni cezbe-
diyor ve ekip ile çalışmayı seviyor musun? Koruma 
polisliğinde ikibuçuk yıllık bir meslek eğitiminde, 
tehlikeleri önlemeyi ve yasadışı olayları kovuştur-
mayı öğreniyorsun. Suç duyuruları ve çevre suçlarını 
veya trafik kazalarını işleme alıyorsun. Sahil koruma 
polisliği için karar veriyorsan, o zaman su senin için 
merkezi bir durum olur: Orada deniz yolculuğunda 
meydana gelen deniz kazalarını soruşturur ve suç 
olayları ile kanundışı durumların takibatını yaparsın. 

 Staj yapmak mümkün

İYOÖ Polis-/Kriminalkomiserliği

Sen başka insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü müsün? 
Ayrıca kendini hemen değişik durumlara göre ayarla-
yabiliyor, kendinden emin hareket ediyor ve ekip ile 
çalışmayı seviyor musun? Eyaletteki ikili öğrenim sana 
değişik üç meslek dalı sunuyor. 

 Staj yapmak mümkün

E YA LE T POLISLIĞI

Üç değişik meslek 
dalı 

Koruma polisliği: Koruma polisi 
olarak her zaman görev yerine 
varan ilk kişi oluyorsun. Göreceğin 
meslek eğitiminde, suç olaylarını 
açıklığa kavuşturmak ve tehlikeleri 
önlemek için yasal olarak ve emin 
şekilde önemli kararları almayı 
öğreniyorsun. Örneğin soruşturma 
hizmetinde, ağır yük transaportu 
trafiğinde veya görev köpeğini 
gezdirme gibi özel görevler üstle-
niyorsun.

Sahil Koruma Polisliği: Su senin 
için bir öğedir. Deniz yolculuğun-
da meydana gelen deniz kazala-
rını soruşturur ve suç olayları ile 
kanundışı durumların takibatını 
yaparsın. Tecrübeli meslektaşların 
ile birlikte görevini önemli liman-
lardan alınan değişik bot türleri 
ile donatırsın. Karada da gemi ve 
limanların güvenliğinden sorumlu 
olursun.
Not: Gemiciler için gerekli yetkinlik 
kararnamesine göre yetkinliklerini ay-
riyeten bir belge ile kanıtlayan adaylar, 
öğrenimleri bittikten sonra direk polis 
başkomiseri olarak atanırlar.

Kriminal polislik: Uzun süreli bir 
kriminal hizmet veya bir kriminal 
polis karakolunda genel ve ağır 
suç olaylarına bakmakla yetki-
li olursun. Kendini belli suçlar, 
örneğin dolandırcılık, kundakçılık 
ve ekonomik suçlar ile mücadele 
konusunda da uzmanlaştırabilirsin.

Johanna Komiserlik öğrenimini bitiriyor

OL AY Y E RI N DE V E DE V RI Y E DE 
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kendisi yakında 
koruma polisi olacak
Ben şu anda polis başkomiserlik 
meslek eğitimimi yapıyorum. Ben 
aslında Baden-Württemberg’den 
geliyorum, fakat Schleswig- 
Holstein’da polis olma şansını  
bulduğumda, fazla duraksamadım. 
Meslek eğitimim üç bölüme ayrı-
lıyor. İlk birbuçuk yılda Eutin Polis 
Okulunda temel teori ve pratik 
eğitimi aldım. Hemen ertesinde, 

polis mesleğini yakından tanıdığım altı aylık stajı, 
arzuladığım hizmet yerinde yaptım.
Devriye hizmeti, düşünüldüğü gibidir: Ben görev 
yerlerine gidiyor ve çok dışarıda kalıyorum, insanlara 
yardım ediyor, çok heyecanlı ve harika şeyler yaşıyo-
rum. İnsana belki hemen mantıklı gelmiyor, ama bu 
görevde evrak işi de yapılıyor,
Stajımdan sonra yarı yıllığına 1S uyum kursuna gidiyo-
rum. O zamana kadar öğrendiğimiz her şeyi burada 
tekrar deniyoruz.

»Ben Schleswig-Holstein’da polis 
olma şansını bulduğumda, fazla 
duraksamadım.«

GRETA 
ILE KISA 
BIR  
SOHBET,

OL AY Y E RI N DE V E DE V RI Y E DE 
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ME Inşaat Malzemesi 
Kontrolörlüğü 
Eğer iyi bir teknik ve matematiksel 
duyarlılığın ve el sanatın alanın-
da hünerlerin varsa, o zaman bu 
işyeri tam sana göredir! Üç yıllık 
meslek eğitiminde yol inşaatları, 
köprülerde sıkışma ve taşıma ile 
ilgili güç kontrolünü yapar, alınan 
örnekleri laboratuvarda inceler ve 
bu konuda rapor yazarsın.  

 Staj yapmak mümkün

ME Biyoloji Balıkçılık 
Sekreterliği & Bioloji 
Laborantı

Sen fen bilimlerine büyük ilgi du-
yuyor ve iyi bir gözlemleme yete-
neğine sahip misin? Ayriyeten kon-
santre ve itinalı çalışmayı seviyor 
musun? Biyoloji laborantı olarak, 
gıda maddelerinin tüketiciler için 
sakıncasız olup olmadıklarını tespit 
ettiğimiz yöntemleri öğreniyorsun. 
Biz ayriyeten enfeksiyon virüsleri 
ile hayvanlarda bulaşıcı hastalık-
ların yayılmalarını önlemek için 
araştırmalar yapıyoruz. Bu meslek 
eğitimi üçbuçuk yıl sürüyor. 
  Staj yapmak mümkün

YOL I NŞA ATI V E TR A FI K

FE N B I L I M LE RI

ME Kimya Laborantı

Eğer sende sezme ve sorumluluk 
duygusu var ise, burası tam sana 
göredir. Gıda maddeleri ile ilgili 
çatal-bıçak, kap-kacak ve ziynet 
eşyalarına kadar – Eyalet Laboratu-
varı, tüketicilerin sağlığını korumak 
için, her şeyi denetime tabi tutuyor. 
Burada üçbuçuk yıllık meslek eğiti-
minde ayrıca, insanlar için tehlikeli 
ve çevre için zararlı olan pestisit, 

Merle kimya laboratuvarlık mesleği için eğiltiliyor.

antibiotik ve ağır metallerin artıkla-
rını tespit etmeyi öğreniyorsun. 

 Staj yapmak mümkün

Eyalet laboratuvarı birçok laboratuvar deneyleri için her yıl yaklaşık  

 1,5 milyon
pipet uçlarına ihtiyaç duyuyor.

L A BOR AT U VA RDA
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ME Tarım ve Inşaat Makinaları 
Mekanistliği ve Elektrikçik
Sende baş dönmesi olmuyor, el sanatçılığında bece-
riklisin ve bir de alanlar konusunda iyi bir imgeleme 
gücüne sahip misin? Üç yıllık meslek eğitiminde de-
ğişik tarım ve inşaat makinalarını tanıyor ve bunların 
nasıl onarılıp, tamir edildiğini öğreniyorsun. Ve eğer 
traktörlerimizden biri bentin üzerinde kalırsa, sen 
hatayı arar ve giderirsin.  Staj yapmak mümkün

ME A Metal Inşaatçılığı

Sen kol gücü ile çalışabilir ve fiziksel olarak zor iş ya-
pabilir misin? El sanatında hünerli ve teknik konuda 
duyarlı mısın? Üç yıllık meslek eğitiminde, üzerinde 
araç sürülebilir ızgaralar, ölçü ve derinlik tesisatları 
gibi küçük çelik kirişleri kurmayı öğreniyorsun. Ayri-
yeten arıtılmış çelik, inşaat çeliği ve alüminyumdan 
yapılmış iş malzemeleri, araç, gemi, bot ve aletlerin 
bakımını yapıyorsun.  Staj yapmak mümkün

M A K I N A M Ü H E N DISLIĞI V E TA SA RI MCI LI K

ATÖLY E DE

Metal İnşacısı Niklas için kaynak işi günlük yaşamın bir parçasıdır.
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Schleswig-Holstein Eyaleti bu meslek eğitimi ile ikili öğrenimin yanı sıra 
başka giriş imkanları da sunuyor. Eğer sen daha önce buna uygun bir 
öğrenim bölümünü bitirmişsen, bu senin ilgini çekebilir. 

Lisans diploman varsa, sana aşa-
ğıdaki teklifleri sunuyoruz:

•  Corğrafi Bilişim Baş Müfetişliği 
•  Hükümetin Ziraat Baş Müfetişliği  
•  Hükümetin İnşaat Baş Müfetişliği  
• Uzmanlık Bölümü: Arazi Bakımı   
•  Hükümetin İnşaat Baş Müfetişliği  
• Uzmanlık Bölümü: Su İdaresi 
•  Reaktör Güvenlik/Atom  

Denetleme Uzmanlığı
•  Hükümetin Yangın Baş Müfetişi

Yüksek lisans diploman varsa, 
sana aşağıdaki teklifleri sunuyoruz:

•  Hükümetin Ziraat Stajyerliği
•  Hükümetin İnşaat Stajyerliği
• Uzmanlık alanı: Yol ve Trafik 
•  Hükümetin İnşaat Stajyerliği
•  Uzmanlık alanı: Su İdaresi, Sahil  

 Mühendisliği  
•  Hükümetin İnşaat Stajyeriliği
•  Uzmanlık alanı: Arazi Bakımı 
•  Hükümetin Alan Ölçme  

 Stajyeriliği
•  Teknik Stajyerliği (Çevre Tekniği)
•  Stajyer Öğretmenlik  

 (Öğretmenlik) 
•  Hükümetin Balıkçılık Stajyeri
•  Yakıt Stajyeri
•  Arşiv Stajyerliği

Yüsek lisans diploman ile veya 
hukuk bölümü için yapılan 2. 
devlet sınavını geçmiș isen, sana 
aşağıdaki teklifleri sunuyoruz:

•  Genel İdarede Hukukçuluğu
•  Vergi İdaresinde Hukukçuluğu
•  Hakimlik
•  Savcılık
•  Hükümetin Alan Ölçme Me-

muru (Diplomalı Mühendis & 
Diplomalı-Ölçüm Mühendisliği)

•  Reaktör Güvenliği/Atom  
Denetleme 

Michaela (inşaat mühendisi) ve Jan (inşaat mühendisi) 
Eyaletin Schleswig-Holstein’da sahil koruma, milli park 
ve deniz koruma işletmesinde çalışıyorlar.

Yeni ve farklı bir meslek faaliyeti için-
de bulunanlar hoş geldiniz!
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Başvuru – ya ondan  
sonra?
Geleceğine doğru sadece 5 adım kaldı

1. İdeal mesleği bulmak

2. Başvuru yaptın, ulaştı onayı aldın, şimdi  
sabırla şans dile

Başvurduğun mesleği incele – işveren 
sadece seni tanımak istemiyor, belki 
sormak istediğin sorular da var.
 
Genellikle iş başvurusu görüşmesi-
nin başında, kendini kısaca tanıtman 
talep edilir. Bunu aynanın karşısında 
defalarca yap – böylece intibanı tahmin 
edebilir ve görüşmede güvenli ve rahat 
olursun, çünkü konuşacağın kelime-
leri önceden bilir ve artık ifade tarzını 
düșünmek zorunda kalmazsın.
 
Birşeyin iç yüzünü bilme öğüdü: 
Başvuru yapmak istediğin makamın 
organizasyon planına bak. 
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5. işe alınma sözünü al ve SH 
Eyaletinde geleceğe adım at

3. Davetiyeyi aldın ve 
başvuru görüşmesine / 
yeterlilik testine hazırlan

4. Başvuru görüşmesini /  
yeterlilik testini başarılı şekilde 
kazan

Yeterlilik testi, değişik ödevleri kısmen kendi başına, kısmen 
de bir grupta çözmen gereken bir seçme yol ve yöntemidir. 
Gözlemciler senin çözüm cevaplarını değerlendirirler. İşve-
ren bu şekilde senin yeteneklerini, özellikle şahsi özellikleri-
ni test eder.
Ödevlerin türü hakkında bilgilen ki, kendini alıştırmalar ile 
buna hazırlanabilesin.

Fakat tüm bu hazırlıklarda, şunu unutma: Sen kendin 
olmalısın!

Yeterlilik testi – bu nedir?



Başka bilgilere ihtiyacın var mı?  
Biz senin için buradayız – bizimle görüș!

Bizimle Instagram üzerinden ilietişime geç:

 moin_karriere

Bize telefon et: 
Holger Kliewe (0431. 988-1777) ve 
Marleen Schlimbach (0431. 988-8409) 

Bize bir E-Mail gönder:

karriere@stk.landsh.de

Basım Bilgileri

Yayımlayan: 
Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı
Bölüm dışından personel pazarlama şube müdürü 
(Yeni yetişmekte olan personel) 
Düsternbrooker Weg 104
24105 Kiel
Germany

İletişim: 
T 0431. 988-1777
T 0431. 988-8409 

Fotoğraflar: 
Patrick Kraft, Hükümet Ofisi; S. 6: reisehuhu / unsplash.com, 
Caleb Mackenzie Gaskins / stocksy.com,  
Dangubic / stock.adobe.com
 
Tasarım: 
amatik Designagentur, Kiel, Germany

Basım: 
Schmidt & Klaunig e.K.

1. Baskı: Aralık 2020
5.000 adet

Eyalet Internette:
schleswig-holstein.de 
facebook.com/SchleswigHolstein  
youtube.com/schleswig-holstein 
twitter.com/Land_SH 
instagram.com/moin_karriere 
xing.com/pages/schleswigholstein

Basılan bu broşür Schleswig-Holstein Eyalet Hükümetinin 
kamuoyu çalışması çerçevesinde yayınlanmıştır. Basılan bu 
broşür seçim kampanyasında ve seçim propagandasında 
ne partiler, ne de şahıslar tarafından seçim reklamı veya 
seçim yardımı olarak lehte kullanılamaz. Basılan bu broşür 
bir seçim arifesinde zamansal bağlantısı yoksa dahi, tek tek 
grupların yararına, Eyalet Hükümetinin tarafını tutuyor gibi 
anlaşılabilecek şekilde kullanılamaz. Partilerin bu broşürü 
kendi üyelerini bilgilendirme amacı ile kullanmalarına izin 
veriliyor.

schleswig-holstein.de/karriere

http://instagram.com/moin_karriere
mailto:karriere%40stk.landsh.de?subject=
http:/schleswig-holstein.de
http://facebook.com/SchleswigHolstein
http://youtube.com/schleswig-holstein
http://www.twitter.com/Land_SH
http://instagram.com/moin_karriere
http://xing.com/pages/schleswigholstein
http://schleswig-holstein.de/karriere
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