
 Başvuru için anında vesikalık fotoğraf 

 Danışmanlık süresince microsoft ofis paketi

 İçten, açık ve çok kültürlü danışmanlardan 
oluşan bir ekip

Bireysel İş Başvurusu 
Danışmanlığı 

Yüz yüze veya Online

Telefon, email, görüntülü arama, SMS, ekip araması

yoluyla da mümkün

 Almanca  Türkçe  Bulgarca  Rumence

 Arapça  İngilizce  Lehçe

Kendi Ana Dilinizde
Telefon: 0203 / 317 65 830
Kostenlos: 0800 555 79 888

Fax:  0203 / 317 65 836
E-Mail: info@c-t-e.nrw 
Website: www.c-t-e.nrw 

C T E Coaching Team Ersoy
Coaching Training Erfolg

Im Medienzentrum
Falkstraße 73 - 77
47058 Duisburg

Websitemiz
Otobüs ve Metro ile Ulaşım (Harita iç sayfadadır)
 934 - Duisburg Falkstraße
 Waschsalon yönüne doğru yürüyün. 
 Ardından sola dönün, yaklaşık 100 m sonra sol 
 tarafta bulunan hedefinize ulaşmış olacaksınız 
 (Medien Zentrum binası).

-903,U79 - Duisburg Duissern U-Bf
 Aakafährstraße üzerinden devam edin. 
 VBG binasını geçin, ardından Schreiberstraße’ye 
 sola saparak, yolun sonuna kadar ilerleyin 
 (yaklaşık 400 m) ve sola sapın. Ardından sokağın 
 karşı tarafında bulunan hedefinize ulaşmış 
 olacaksınız (Medien Zentrum binası).

903 / U79

934



İŞ BAŞVURUSU 
DANIŞMANLIĞI

İş başvurusu danışmanlık 
hizmetimiz 

size bireysel olarak yeni bir iş 
arama ve bulma konusunda 

yardım eder ve meslek hayatına 
girişiniz için destek verir.

Sizinle birlikte
Haftada 2 kez toplamda 20 ders halinde

Online veya yüzyüze çalışarak
 

  vesikalık başvuru fotoğrafını da içeren 
  iş başvuru dosyanızı oluşturacağız

  size uygun işleri arayacağız 
 

  şirkete gönderilecek olan başvuru yazısını 
  şekillendireceğiz

  sizi iş görüşmenize hazırlayacağız

Sizi Bekliyoruz!

0800 555 79 888 numaralı 
ücretsiz hattımızdan bizi arayın ve hayatınıza 

olumlu bir dönüşüm getirecek olan rande-
vunuzu alın. 

Neyi Bekliyorsunuz?

„Gezegenimiz evimizdir, 
tek yuvamızdır.

Onu yok edersek 
nereye gidebiliriz ki?“

Dalay Lama
 
Biz de bu görüşü paylaşıyor ve iklim değişikliğine 
karşı koymak amacıyla zararlı CO2 salınımını en aza 
indirgemeye çaba gösteriyoruz. 

Bu nedenle bu broşür geri dönüştürülmüş kağıt 
kullanılarak hazırlanmıştır.

Bunlara ek olarak   

 eksiksiz bir iş başvuru dosyası 

 başvuru dosyanız için fotografçımızın çektiği 
profesyonel bir vesikalık fotoğraf 

 eğitim süresince tüm microsoft office program-
larına erişim imkanı

sunuyoruz

Size başından sonuna kadar eşlik edecek olan kişisel 
danışmanınızı kendiniz seçebilirsiniz.

Bu Akti�eştirme ve Mesleki Yerleştirme Önlemi (MabE) II. Sosyal Kanun’un 
(SGB II) 16. maddesi ile III. Sosyal Kanun’un (SGB III) 45. maddesi uyarınca 

taşıcıyı kurumlar bünyesinde AVGS-MAT (Aktivasyon ve İşe Yerleştirme Çeki) 
şeklinde teşvik edilmektedir.


