
 

 
 
 
 
 

vollD@bei 

Kimler Gelebilir? 
Eğer 15 ve 23 yaşları arasındaysan ve 

 
> Okul Karnesi 

> Bedensel Cöküş 

> Kişisel ve ailevi durumlar 
 

sebeplerınden dolayı desteğe ihtiyacın 
varsa 

 
 

... Geleceğin 
icin 
Antrenman 

 
 

 
BBRZ Österreich 
vollD@bei 
Grillparzerstraße 50 
4020 Linz 
E: volldabei@bbrz.at 
www.jugend-bbrz.at 

 
Monika Weibold 
Bölüm Yönetimi 
T: 0732 6922-5443 
E: monika.weibold@bbrz.at 

 
 
 
 
 
 
 

Vöcklabruck 
Würzburgerweg 14 
4840 Vöcklabruck 
T: 07672 24044-1520 

 
Freistadt 
Trölsberg 54b 
4240 Freistadt 
T: 07942 74969-3283 

 
 

"Yüksek yeterlilik, 
  yüksek şans" 

vollD@bei 
 
 
 
 
 

vollD@bei 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının  
önerisidir 

 

Linz Blumauerstraße 3-5/3. 
OG  
4020 Linz 
T: 0732 6922-5183 
 
 

Teşvik eden: 

 
 

 

 
 

 

 

Yer: Freistadt, 
Linz ve 

Vöcklabruck 

mailto:volldabei@bbrz.at
http://www.jugend-bbrz.at/


 

 
 
 
 

 
 

Nasıl oluyor 
vollD@bei ? 

 
Bizim sana sunduğumuz... 

 
> Uzman bir kişi eşliğinde sana en 

uygun Meslek yeri bulmanda 
yardımcı olmak. 

aşağıdaki özellikler... 
 
 
 

NEDEN 
vollD@bei? 
Okul bitti peki ya şimdi? 

 
Senin hala meslek yapacak bir yerin yok ve 
bulmakta zorlanıyorsun. Belkide 
kendini iş Dünyası için hala hazır 
hissetmiyorsun? 

 
Biz senin iş Dünyasına katılman için destek 
oluyoruz ve Meslek yeri arayışı sırasında 
yanındayız. 

 
Biz seni daha öncesinde bunlar icin 
hazırlıyoruz, ... 

 
> Çıraklık 
> Uzun bir Çıraklık ya da 
> Kısmi Çıraklık 

 
 
NASIL 
GELEBILiRSiN 
vollD@bei? 
 

Bize basvur, sana tüm bilgileri verelim 
 

> Deneme Randevuları direk yerinde 
Freistadt, Linz ve Vöcklabruck´da 

> Önkoşullar 
> ve baslangıç tarihi 

 
 
 
 

...vollD@bei 
ÜCRETSIZ VE GÖNÜLLÜ 

> iş dünyası için önemli olan bütün özellıkleri 
seninle birlikte güçlendirip uygulayacağız. 
Mesela Grup içinde çalışma yatkınlığını, 
dayanıklılığını, bağımsız çalışablime 
yeteneğini ve güvenirliliğini. 

 
Bizim sana sağlayabileceklerimiz... 

 
> Bizim işortaklığımız kapsamında 

mesleğin için gerekli olan bilgiler ve bu 
alanda yapabileceğin ilk Tecrübeler`de 
yanında olacağız. 

 
Biz seni nasıl destekliyoruz... 

 
> ilk başvuru hazırlığında ve aktıv olarak ış 

arayısında. 
 
Maddi anlamda ki katkımız... 

 
> yılda 12 kez eğitim para 

                 … MESLEKTEKi OLGUNLAŞMA DA KENDiNi 
GELiŞTiRME ŞANSI 
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