
Eğitim için 5 neden

1. Senin sıran.

Birçok şirket nitelikli uzman ve aynı zamanda motive çırak arayışı içindeler. 
Çıraklar geleceğin uzmanlarıdır Salzburg’da 200 çıraklık mesleği seçeneği var!

2. Kendi paranı kazanırsın.

Çırak olarak her ay çırak kazancının yanı sıra ek olarak yılbaşı ve tatil parası 
alırsınız ve bu yeni başlayanlar için de geçerli! Tam olarak ne kadar? Bu, 
çırak olarak tamamlayacağın branşa bağlıdır. Kazanca göre “Top Ten” çıraklık 
mesleklerini burada bulabilirsin. 

Ayrıntılı bilgiler için işçiler odasının ve ticaret odasının internet sayfalarına  
göz atabilirsin.

3. Hızlı bir şekilde meslek eğitimine ulaşırsın.

Eğitim seni hızla meslek eğitimi hedefine ulaştırır ve üniversite eğitimi gibi 
uzun sürmez. Eğitim çıraklık mesleğine göre iki ile dört yıl sürer ve hemen 
ardından zorunlu eğitime başlayabilirsin.

4. Pratikte hareket halindesin.

Pratikte ilk başladığın andan itibaren çalışırsın ve meslek okulunda teorik 
olarak yararlı her şeyi öğrenirsin. Eğitimini tamamladığında mesleğinde birkaç 
yıllık tecrübeye sahip olursun. 

5. Tüm olanaklara sahipsin.

Çift ana dal, lise diploması alınan eğitimler ya da lise diploması için eğitim 
(çift akademi) fark etmez, eğitim senin kadar esnektir! Çıraklar, Salzburg 
Eyaletinde otobüs biletinden sinema biletine kadar indirimli tarifeler gibi 
ayrıcalıklardan yararlanırlar. Yani neredeyse okul öğrencisi kadar haklara  
sahip olursun.

Çırak kartı bağlantısı

Salzburg’da Eğitim 
Salzburg’da eğitim konusu hakkında ve kime danışabileceğin  

hususunda bilmen gereken en önemli noktalarına kısa bir genel bakış.

Lehre Salzburg
TR

Altı çizili  Kelimelere ve &
Butonlara
tıklayın!

Sayfa 1 / 3

https://www.lehre-salzburg.at/wp-content/uploads/2020/12/Lehre_Salzburg_TopTen_Lehrberufe.pdf
https://sbg.arbeiterkammer.at/jugend
https://www.sehrgscheit.at/
https://jugend.akzente.net/s-pass/kartenuebersicht/lehrlingscard/


Genel bilgiler 

Eğitim konusuna ilişkin genel bilgiler isçiler odası, ticaret odası ya da 
AMS’den edinilebilir. Çıraklık yeri arıyorsan ya da meslek öğrenimi hakkında 

genel bilgilere ihtiyacın varsa bu üç kuruluş da yardımcı olacaktır.

→ Salzburg İşçiler Odası

→ Salzburg Ticaret Odası

→ AMS Salzburg

Sorular ve cevaplar

  Eğitim nedir?

Eğitim, çıraklık mesleğine bağlı olarak 2 ila 4 yıl sürer ve meslek diploması 
sınavı ile sona erer. Ardından uzman işçi ya da uzman olarak meslekte çalışma 
hakkına sahip olursun ve aynı zamanda birçok ticari lisans için temel yetki 
elde edersin.

  Salzburg’da kaç çıraklık mesleği seçeneği var

Salzburg Eyaletinde toplam 200 meslek arasından seçim yapılabilir. Hangi 
mesleğin senin için uygun olduğunu burada, meslek bulucuda bulabilirsin.

Çıraklık için iş ilanları

  Mesleğe uygunluk testine nasıl ulaşırım?

Mesleğe uygunluk testleri çeşitli enstitülerde sunulmaktadır. Bunlar kendini  
doğru değerlendirme ve bazı eğilimlerini ve becerilerini görmene yardımcı olur. 
Anketi doldurursun, alıştırmalar yaparsın ve sonunda uygun meslek önerileri  
ile kişisel değerlendirmene ulaşırsın. Salzburg’da örneğin Talente Check için 
başvuru yapabilirsin ya da AMS Salzburg sayfasına tıklayabilirsin, burada kendin 
için doğru mesleği bulman hususunda seni destekleyecek çeşitli çevrimiçi 
testler mevcuttur.

Meslek pusulası

  Açık bir çıraklık kadrosu mu arıyorsun?

Salzburg’da açık bir çıraklık kadrosu arıyorsan, buraya tıkla:

Çıraklar için iş ilanları

  Salzburg’da hangi eğitim işletmeleri vardır?

Salzburg’daki hangi kuruluşların çırak eğitimi verdiğini bilmek ister misin? 
Bilgileri burada bulabilirsin.

Eğitim işletmelerine genel bakış
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https://sbg.arbeiterkammer.at/jugend
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/start.html
https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/lehrlingsausbildung#salzburg
https://www.ams.at/arbeitsuchende/topicliste/lehrlingsausbildung#salzburg%0D#salzburg
https://www.lehre-salzburg.at/berufe-finden/
https://www.talentecheck-salzburg.at
https://www.ams.at
https://www.berufskompass.at/startseite-desktop/
https://jobroom.ams.or.at/jobsuche/Suche.jsp?notiz=Sie+haben+den+Arbeitsort+ge%E4ndert.+&d5=5&special=0&beruf_art=0&r0=SA&r1=A500&x=1605693620409
https://lehrbetriebsuebersicht.wko.at/


Desteğe mi ihtiyacın var? 

Eğitimin söz konusu olduğunda özel ihtiyaçların ve desteğe mi ihtiyacın 
var? Her insanın özel gereksinimleri ve becerileri vardır. Aşağıdaki enstitüler 
eğitim yeri bulmak ve/veya meslek eğitimi almak için özel yardıma ihtiyaç 

duyduğunda sana destek verirler.

Meslek eğitimi asistanı (BAS), uzatılmış eğitim (VL) ya da iş piyasasında kısmi 
yeterlilik (TQ) eğitimi almak isteyen kişiyle ayrıca kişilere eğitim veren her 
kuruluşla ilgilenir ve destekler.

Ayrıntılar

→ Okul ve meslek ayrımı

Okul ve meslek arasındaki ayrımdasın ve ne yapman gerektiğini bilmiyor 
musun? Bu önemli aşamada seni destekleyen ve yardımcı olan birçok önlem 
vardır. Önlem bağlantısı buradadır.

Salzburg yemekleri

→ Derneğe katılma

Bu gençler ve genç yetişkinler özellikle engeli olan herkese meslek 
oryantasyonu, meslek edinme, iş hayatına giriş ve kadrosunu korumak 
amacıyla danışmanlık ve yardım sağlar. Önlem bağlantısı buradadır.

Katılma Salzburg

→ Pro Mente Salzburg iş asistanı

Özellikle engeli olan gençler meslek eğitimi söz konusu olduğunda özel 
yardıma ihtiyaç duyarlar. Pro Mente Salzburg iş yeri bulmana ve kadronu 
koruma söz konusu olduğunda sana yardımcı olur.

Pro Mente Salzburg için

 

İletişim 

Salzburg için ITG İnovasyon Hizmeti 
Südtiroler Platz 11 
5020 Salzburg 
Telefon: +43 (0)662 254 300 – 0  
Faks : +43 (0)662 254 300 – 80  
E-posta: info@lehre-salzburg.at  
Web: www.lehre-salzburg.at
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https://www.neba.at/berufsausbildungsassistenz/bas-anbieterinnen/item/einstieg-bildung-beratung-qualifizierung-gmbh-cdo476
https://www.kost-salzburg.at/uebergang-schule-beruf/
https://einstieg.or.at/bas&menu=48
https://www.promentesalzburg.at/index.php/angebot/betreuungsangebote/arbeitsrehabilitation/netzwerk-berufliche-assistenz-neba/arbeitsassistenz.html
mailto:info%40lehre-salzburg.at?subject=
http://www.lehre-salzburg.at

