
 
Gönüllü danışmanlık ekibi olarak 
sizlere bilgi ve tecrüberimizi sunmak 
istiyoruz: 
 
 

 
 
 
Biz endüstri  ve ticaret alanlarında itibar 
edinmiş firmaların   yönetici kadrolarında  
uzun yıllar calışıp tecrübe kazanmış bay ve 
bayan iş adamlarıyız. Gençlerin işe alınması   
ve iş başvurusu  görüşmelerinin  nasıl 
yapıldığı  gibi konularda sizlere  bilgilerimizi 
aktarmak istiyoruz. 

 
Ayrıca işverenler ve zanaat sahipleriyle olan 
yakın ilişkilerimizden dolayı onların 
beklentilerini ve  isteklerini biliyoruz, bunu 
hizmetimizde bir avantaj olarak görüyoruz. 

 
 
Danışmanlık ekibimiz 8 yıldan beri iş  
başvuruları konusunda gençlerle  
çalışmakta, halen  Böblingen ve   
yöresinde 22 okul ile  
bağlantılı olarak gençlere  
destek vermektedir. 

 

 
Aşağıdaki fotoğraflar  işe başvuru 
görüşmesi  esnasında ekibimizin iş 
başvurusu yapan kişilerle yaptığı 
hazırlıkları  göstermektedir 
 
 
 
 

 
 
 
 

… bu fotograflarda   ise okul idarecileriyle, 
öğretmenlerle  ve  psikolojik 
danışmanlarla  yapılan görüşmelerden 
kesitler görebilirsiniz 

 

 

 

 
 
 

Bize aşağıda belirtilen numaradan 
ulaşabilirsiniz: 
Kreisseniorenrat im Landratsamt BB  
Tel. 07031 – 663 1234  
www.kreisseniorenrat-boeblingen.de 
 
         

Coaching – 
Fit für Bewerbungen 

  

Sizlere iş başvurularınızda yardımcı 
olup bu konuda  danışmanlık yapmayı  
hedeflemiş, yönetici  kadrolarda 
çalışmış tecrübe sahibi bay ve bayan iş 
adamlarıyız 

 

Bizlerle biraraya  gelip 

tecrübelerimizden 

Yararlanabilirsiniz! 

 

 
                                    
Sizlere  gönüllü danışmanlık hizmeti sunar                                      
 



Gönüllü Danışmanlık   

8.  9. ve 10. sınıflara     

giden öğrencilere  

aşağıda belirtilen  

imkanları sunuyoruz: 

 okul idaresi ve  pedagoglar 
çalışmalarımızı tanıyıp onaylarlar 

 Sınıflarda  programımızı „mesleğe giriş“ 
olarak tanıtırız 

 Başvuru belgelerini birlikte  inceler 
bunların nasıl doldurulacağını 
konuşuruz 

 İşe  başvuru  görüşmesinin tüm gerekli 
belgelerle birlikte  ve gerçek yaşamdaki 

şartlara uygun olarak  nasıl 

yapılacağını  çalışırız 

 Öğrencilerle teke tek yaptığımız 
görüşmelerde onlara bu görüşme ile 
ilgili düşüncelerimizi bildirir aynı 
zamanda her öğrenciye  önemli bilgileri 
içeren  görüşmenin bir özetini veririz  

 Okuldaki danışman hocalarla 
çalışmalarımızın bitiminde son 
görüşmemizi gerçekleştiririz   

 Başarılı bir başvuru görüşmesini 
örneğin 10. sınıfta, tüm ilgili öğrencilere 
sunarız 

 Ebeveynlere ve diğer ilgili kişilere bir 
sunum  yaparız. 
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 Başvuru için gerekli belgelerim 
önce tecrübeli işadamları 
tarafından incelenir sonra 
firmalara yollanır  

 İş görüşmesini en doğal şartlarda 
yapmayı öğrenirim. Bunun benim 
için olumsuz sonuçları yoktur  

 En son görüşmede koçluk ekibi 
bana belgelerimle ve 
konuşmamla ilgili görüşlerini 
yansız olarak bildirirler 

 Bana bu son görüşmede  güçlü 
yanlarımın neler olduğunu ve  
neleri daha iyi yapmam 
gerektiğini anlatırlar 

 Bu durumda onlara sorular sorup  
gerçek başvuru görüşmesi için 
kendimden daha emin hale 
gelebilirim. 

 Gönüllü Danışmanlık   

 Motivasyonumuz  

 gönüllü danışmanlık  

 
 Başarılı  bir iş yaşamından sonra 

genç kuşaklara  işe başlarken  
yardımcı olmayı istiyoruz 

 

 Okul yaşamından  meslek yaşamına 
geçiş   birçok öğrenci için zorluklar 
içermektedir. Bizler de onlara bu ilk 
adımlarında destek olmak istiyoruz 
 

 Böblingen İlçesi ekonomik olarak  
çok önemli bir rol 
oynamaktadır.Bunun böyle devam 
etmesi  en büyük arzumuzdur. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bu 
görüşmelerin 

bana ne 
faydası 

olabilir??? 


