
Hoşgeldiniz!

Size danışma sunmaktan 
mutluluk duyarız.

Lütfen bizi arayarak veya 
bir mesaj yazarak irtibata 
geçiniz!

O zaman bir randevu 
ayarlayacağiz.



Kadın meslek merkezi nedir (FBZ)? 

Kadın meslek merkezi (FBZ) bir danışma merkezidir, 
özellikle meslek ile alakalı sorusu olan kadınlara özeldir.

Avusturyanın her yerinde kadın meslek merkezleri 
bulunmaktadır.

Kadın meslek merkezleri başımsızdır.

Kadın meslek merkezlerinin masrafları iş bulma ofisi (AMS) 
tarafından karşılanır.

Kadın meslek merkezleri kadınların iş piyasasındaki fırsatlarını 
teşvik etmek ve maddi olarak güvenli yaşayabilmelerini 
saglamak istiyor.

Danısma ketum ve ücretsizdir.

Eğer kadın olarak iş arıyorsaniz veya bilgi ve yardıma 
ihtiyacınız varsa sizi kadın meslek merkezine (FBZ’e) 
bekliyoruz.

Kadın meslek merkezi (FBZ) sizi birçok sorularınız ve 
kararlarınız’da destekler, örneğin:

• Iş hayatına yeniden geri dönmek’de

• Iş ararken

• Iş başvurusunda

• mesleki hedeflerin netleştirilmesin’de

• beceri yönlendirmesinde

• mesleki adımları planlamak’da

• eğitim ve ileri öğretim’de



Kadın meslek merkez’ine mi gelmek 
istiyorsunuz?

Iş bulma ofisi’nde (AMS’de) kayıtlı olmanız şart. 
Lütfen iş bulma ofisine (AMS’e) ulaşın. Danışmanınız sizi kadın 
meslek merkezi’ne kayıt edebilir.  
Siz orada kadın meslek merkezine kayıt edildiğiniz zaman, biz 
size bir randevu ayarlamak icin ulaşacağız.

Eğer almancanız yetersiz veya iyi değilse, çeviri için bir 
tercüman ile birlikte danişmaya gelebilirsiniz.

Arapça, Dari, Rusça ve Türkçe için tercümanlarımız vardır.

Danışma süresi için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen bize 
telefon veya E-posta yolu ile bildiriniz.

Telefon:

Itta Tenschert: ..............+43-664-45 59 707

Katrin Mitterdorfer: ...+43-664-35 64 008

Verena Troger: .............+43-664-38 53 039

E-posta:

fbz.osttirol@v-ega.at



Güvenliğe birlikte dikkat edelim

Kendinizi hasta hissediyorsanız, lütfen kadın 
meslek merkezine gelmeyiniz!

Lütfen bir FFP-2 maskesi getiriniz.

Ve diğer insanlarla araniza en az 2 metre 
mesafe koyunuz!
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