
MESLEK EĞİTİMİ
ASİSTANINA NASIL UL-
AŞIRSIN?
Meslek eğitimi asistanından faydalanman
için şunlara ihtiyacın olacaktır:

> İş pazarı servisinin bir onayı
> Jugendcoaching tarafından mesleki

geliştirme seçeneklerinle ilgili bir açıklama

Meslek eğitimi asistanlarının ve
Jugendcoaching danışmanlarının iletişim
bilgilerini www.neba.at adresin de
bulabilirsin.

SONRA
NE GELİYOR?
Bitirme sınavından sonra iş piyasasına
girebilir veya başka bir eğitime devam
edebilirsin.

Bunun yanında iş antrenörlüğü veya iş
asistanı gibi mesleki asistanlıkla ilgili başka
teklifler de olacaktır.

…DAHA FAZLA ŞANS
DAHA FAZLA GELECEK
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TRK

„Mesleki gelecek için
sağlam bir temel”

Bu önlem, Avrupa Sosyal Fonu
imkanlarından finanse edilmiştir.
NEBA bir girişimidir.



ENTEGRASYON ODAKLI
MESLEK EĞİTİMİ/MES-
LEK EĞİTİMİ ASİSTANI
SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Meslek eğitimi asistanı seni şu konularda
destekler:

> Çıraklık veya eğitim sözleşmesi
imzalanmasında

> İşletmeyle ve meslek okuluyla düzenli ilişki
içindedir

> Eğitim malzemeleri veya iş antrenörleri
organize edebilir

> Bitirme sınavına hazırlıkta yardım eder

Meslek eğitimi asistanından sanayi
meslekleri alanında ve tarım ve ormancılık
alanında faydalanabilirsin.

NEDEN ENTEGRASYON
ODAKLI MESLEK EĞİTİ-
Mİ/MESLEK EĞİTİMİ
ASİSTANI?
Bir meslek edinmek istiyorsun ve aklında çok
soru var ...

> Benim için doğru olan meslek nedir?
> Yakınlarda bir yerde meslek eğitimi veren

bir yer var mı?
> Bir çıraklık eğitimini başarıyla

tamamlayabilir miyim?

Meslek eğitimi asistanı sana uzatılmış bir
çıraklık eğitimi veya kısmi vasıflandırma
kapsamında eğitimini başarıyla tamamlayana
kadar destek verir.

… MÜMKÜN OLAN EN İYİ MESLEK
EĞİTİMİNE ULAŞABİLMEK İÇİN

MESLEK EĞİTİMİ ASİSTA-
NI NEDİR?
Aşağıdaki koşullarda meslek eğitim asistanını
entegrasyon odaklı meslek eğitimi hakkı
çerçevesinde sen veya işverenin kullanabilir:

> Zorunlu eğitim tamamlandığında özel
pedagojik destek gerekli olmuş ise,

> İlkokul bitirilmemiş veya negatif sonuçla
bitirilmişse,

> Özürlüleri işe alma yasasına veya eyaletlerin
özürlüler yasalarına göre bir engellilik var
ise veya

> Kişisel engellerden dolayı çıraklık pozisyonu
bulamıyorsan veya iş pazarı servisi sana
çıraklık eğitimi veremiyorsa.

… MESLEK EĞİTİMİ ASİSTANI
ÜCRETSİZDİR VE GÖNÜLLÜ YAPILIR


