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Cuvânt înainte 

 

Dragi părinți, 

Numeroase studii arată că dumneavoastră, ca părinți, sunteți cel mai important 
contact al copiilor atunci când vine vorba de orientare profesională. Prin atitudinea 
și cunoștințele dvs., aveți mai multă influență asupra copiilor dvs. decât alte 
persoane implicate în procesul profesional.  

Și există multe moduri în care vă puteți susține copiii. Fie că vă însoțesc la 
evenimente, primesc informații specifice despre profesii sau primesc feedback 
constructiv.  

 

Dar cum găsești drumul în jungla celor 300 de ocupații cu ucenicii? 

 

Prin această broșură dorim să vă oferim, dragi părinți, o privire de ansamblu asupra 
sfaturilor și informațiilor pe tema orientării profesionale. Pentru că există 
numeroase oferte: de la consiliere generală în carieră, stagii de formare și consiliere 
pentru studii până la sprijin din partea interpreților traducători. Și am dori să vă 
încurajăm să profitați de aceste oferte și să vă susțineți copiii.  

Sperăm că această broșură va contribui sa obținerea informațiilor de fundal 
potrivite. Deoarece, dacă dumneavoastră, în calitate de părinte, sunteți bine 
informat, puteți fi, de asemenea, un bun consilier pentru copiii dumneavoastră. 

 

Cu stimă, 

Echipa din cadrul Serviciului municipal de coordonare 

 

în numele Antje Kesslau și Jutta Rohoff-Schaden 
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Despre KAoA - Nicio diplomă fără continuitate 
 

Orientarea profesională cuprinzătoare are loc încă din perioada școlară, cu ajutorul 
dirigintelui și al „StuBos“ (coordonatori de studii și de opțiuni profesionale). Baza 
în acest sens o constituie programul la nivelul landului Renania de Nord-Westfalia 
„KAoA – Nicio diplomă fără continuitate “. 

Se începe în clasa a VIII-a cu analizele de potențial. Einen Tag lang beschäftigen 
sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Puncte forte, interese și abilități 
Rezultatele sunt discutate în interviuri de evaluare, fiind propuse arii profesionale 
potrivite. 

Câteva luni mai târziu, tinerii au posibilitatea de a se familiariza cu practica în 
cadrul așa-numitelor explorări ale ariilor profesionale. Aceștia pot încerca diverse 
activități și pot afla care arii profesionale li se potrivesc. Acest lucru poate avea loc 
în companii sau în instituții de educație.  

Începând cu clasa a IX-a au loc stagii de practică timp de mai multe săptămâni și, 
dacă este necesar, stagii de practică pe termen lung. În plus, toți elevii au 
posibilitatea de a frecventa cursuri practice într-o instituție de educație, pentru a 
acumula experiență practică suplimentară și pentru a aprofunda competențe 
tehnice și sociale.  

În cadrul treptei superioare au loc workshop-uri pentru stabilirea pozițiilor și 
pentru consolidarea competențelor decizionale. În afară de elemente practice 
diferite sunt de asemenea oferite posibilități pentru orientare profesională și de 
studiu. 

Pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale există începând cu clasa a VIII-a 
oferte și programe de suport speciale, adaptate la KAoA-STAR. În clasa a X-a, 
respectiv în colegiul profesional, elevii nou-veniți pot beneficia de o formă de 
orientare profesională comprimată, KAoA-Kompakt. 

Prin intermediul KAoA, toți tinerii sunt ajutați să se clarifice din timp cu privire la 
interesele și punctele lor forte și să-și testeze deciziile prin experiențe practice. 
Toate rezultatele și certificatele sunt documentate într-un dosar – instrumentul de 
portofoliu – de exemplu pașaportul de opțiuni profesionale la nivelul landului 
Renania de Nord-Westfalia. Înainte de absolvirea școlii, primii pași în carieră vor fi 
înregistrați într-un acord de continuitate.  

În tot acest timp al procesului de orientare profesională, dumneavoastră, în 
calitate de părinți, sunteți în particular, de asemenea foarte solicitați, deoarece 
tinerii au nevoie de sprijin tot mereu pentru a reflecta asupra experiențelor lor. 
După cum puteți vedea în imagine, implicarea continuă a părinților în acest proces 
este, prin urmare, o parte importantă a KAoA.  
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Mai multe informații la adresa https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-
startseite 
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Carieră 
 

 

Cariera începută în urma unui stagiu de calificare are mai multe șanse de succes 

 

 Poate și copilul dumneavoastră face parte dintre tinerii care, după 10 sau 
13 de ani „de toceală“, ar vrea să combine cele învățate cu aspecte 
practice. Un stagiu de calificare reprezintă o opțiune bună în acest sens. 
În fapt, tot mai mulți tineri profită de această oportunitate, trecând prin 
examene de admitere la colegii tehnice sau studii superioare.  

 

 Chiar dacă studiile sunt încă supraevaluate pentru numeroși tineri: prin 
obținerea de calificări profesionale (ca de ex. master și licență în 
Administrarea afacerilor), copilul dumneavoastră se poate califica la nivel 
înalt. Multe companii caută exact acest tip de persoane și oferă posturi 
atractive și bine plătite. 

 

 Indiferent de certificatul de absolvire obținut, toți absolvenții cu note 
bune ale unor stagii de calificare duale au la dispoziție orizontul studiilor 
academice: prin frecventarea unui colegiu tehnic sau printr-o activitate 
profesională cu durata de trei ani. 

 

 Dacă aveți întrebări legate de eventualele perspective de continuitate, 
contactați Camera de Comerț și Industrie sau Agenția de Ocupare a Forței 
de Muncă. Persoanele de contact în acest sens sunt specificate în această 
broșură. 
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Posibilități de informare și consiliere permanente 
 

Consilierea profesională oferită de Agenția pentru ocuparea forței de 
muncă   

În cadrul consilierii profesionale oferite de Agenția pentru ocuparea forței de 
muncă Ahlen-Münster, elevii și elevele, respectiv cei interesați de formare, au 
posibilitatea să primească consiliere personală cu privire la toate problemele 
legate de alegerea profesiei. În astfel de sesiuni de consiliere puteți, de 
exemplu: 
• deriva și revizui idei profesionale din punctul de vedere al propriilor 

interese profesionale și cerințe personale 
• primi informații cuprinzătoare și actuale cu privire la oportunitățile 

profesionale și de formare profesională 
• compara și pune în balanță avantajele și dezavantajele traseelor 

profesionale luate în considerare împreună cu o consultantă sau un 
consultant 

• primi ajutor în găsirea unei ucenicii adecvate 
• obține detalii privind sprijinul financiar pentru o formare profesională 

 
 
 

Pentru informații suplimentare:  

www.arbeitsagentur.de  

Când: 
Conform programării 

Organizator:  
Agenția pentru ocuparea forței de muncă Ahlen-Münster 

Unde: 
Agenția pentru 
ocuparea forței de 
muncă Ahlen 

Bismarckstr. 10  
59229 Ahlen 

Contact: 

Vă puteți înregistra pentru o întâlnire prin telefon sau 
e-mail. 

0251 / 698 111 

Ahlen-Muenster.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Înregistrarea este obligatorie 
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Centrul de informare profesională (BiZ) 

Aici vă puteți informa în diverse moduri cu privire la subiecte legate de 
educație, profesie și piața muncii. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a 
căuta on-line locuri de formare profesională și locuri de muncă adecvate - și 
toate acestea fără înregistrare, gratuit, atât timp cât doriți și indiferent de o 
programare pentru o sesiune de consiliere sau mediere. 

Evenimente în BiZ 

Ca parte din oferta BiZ, seria „Profesii în BiZ”  oferă informații din viața 
profesională de zi cu zi la diferiți angajatori. Ce sarcini cuprinde un loc de 
muncă? Care sunt condițiile de recrutare, oportunitățile de formare și 
promovare? Pentru a clarifica aceste întrebări și alte întrebări individuale, 
vizitatorii interesați vor primi sfaturi și răspunsuri de la personalul cu 
experiență practică, respectiv de la consilierii de recrutare. 

O altă ofertă BiZ o reprezintă serile pentru includerea părinților. În cadrul 
acestor sesiuni periodice de informare se discută aspecte legate de includere 
la pragul către viața (educația) profesională. 

 

 

Informații suplimentare,  
date specifice ale evenimentelor în calendarul  
de evenimente BiZ, la adresa:  

www.arbeitsagentur.de 

Când: 

Ofertă continuă cu date fixe 

Organizator:  

Agenția pentru ocuparea forței de muncă Ahlen-Münster 

Unde: Centrul de informare profesională (BiZ)  
din cadrul Agenției pentru ocuparea forței de muncă Münster 

Martin-Luther-King-Weg 22  
48155 Münster 

  

http://www.arbeitsagentur.de/
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Consiliere și mediere în formarea profesională din partea Camerei de 
meserii din Münster 

Elevii și părinții care doresc să afle despre uceniciile pentru meserii și 
oportunitățile ulterioare de carieră până la studii se pot adresa mediatorilor 
de servicii de formare. 

 

În plus față de orientarea profesională, mediatorii ajută la toate chestiunile 
legate de procesul de solicitare a locului de muncă și, de asemenea, mediază 
tinerii interesați direct către instituții de formare. 

 

Ei oferă, de asemenea, informații despre calificările suplimentare din timpul 
formării profesionale, cum ar fi „Asistent manager”, „Asistenți europeni” sau 
oferte speciale de formare precum „Abi și auto”. 

 

Mai multe informații la adresa: www.lehre-statt-leere.de/de 
                                                         www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse 

Când: 

Conform programării 

Organizator:  

Camera de meserii Münster 

Unde: 

În Münster, în școli și în alte 
locații 

 

Camera de meserii Münster 

Echelmeyerstr. 1-2 

48163 Münster 

Persoană de contact: 

Katja Lutterberg  

0251 / 705 - 1791  

katja.lutterberg @hwk-muenster.de 

 

Înregistrarea este obligatorie 
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Medierea locului de formare profesională de către IHK 

Proiectul „Numire în post personalizată” sprijină tinerii în alegerea carierei 
și în căutarea unui loc de formare profesională adecvat.  

Oferta noastră:  

• Consiliere în cadrul unei conversații personale 
• Sprijin în optimizarea documentelor de solicitare a locului de muncă 
• Admiterea în grupul de solicitanți de locuri de muncă al IHK Nord 

Westfalen 
• Informații privind societățile de formare profesională adecvate 

Mai multe informații la adresa:  

https://www.ihk-nordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung 

Cu ajutorul bursei pentru stagii de ucenicie de la IHK, solicitanții de stagii de 
ucenicie au, pe lângă cercetarea actualizată zilnic a ofertelor de locuri de 
formare profesională, în primul rând posibilitatea de a depune propriul 
profil al solicitantului și de a se informa automat prin e-mail despre locurile 
de formare profesională potrivite. Este posibilă o căutare direcționată după 
profesii și regiuni.  

Mai multe informații la adresa: www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Când: 
Conform programării 

Organizator:  
IHK Westfalia de Nord 

Unde: 

IHK  
Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 

 

Persoană de contact: 

Anke Sültemeyer 
0251 / 707 - 442 
asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de 
 

Pentru bursa pentru stagii de ucenicie: 

Karin Lücke  
0251 / 707 - 327  
kluecke@ihk-nordwestfalen.de 

Înregistrarea este obligatorie 
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ZSB - Serviciul central de consiliere pentru studenți 

Serviciile centrale de consiliere pentru studenți (ZSB) ale universităților 
consiliază și informează potențialii studenți și studenții. Ele reprezintă primul 
punct de contact pentru orientarea generală a studiilor și sprijinirea studenților 
potențiali în alegerea studiilor, luarea deciziei și cu alte întrebări legate de 
studiu. Orele de consiliere sunt lipsite de prejudecăți și confidențiale, având loc 
sub formă de discuție personală la fața locului, virtual sau prin mail. 
Posibilele subiecte pentru potențialii studenți sunt, de exemplu: 

• Alegerea studiilor și decizia de studiu 
•  Oferta de cursuri și posibilități de studiu 
•  Structura, conținutul și cerințele programului de studiu 
•  Cerințele de admitere și solicitarea locului 
•  Finanțarea studenților și locuința 
•  Consiliere pe tema studiului pentru persoanele cu dizabilități 

Link către site-ul ZSB central în Renania de Nord-Westfalia:  
www.studienorientierung-nrw.de 

Când:Program de consultanță deschis și pe bază de programare – și în perioada 
vacanțelor școlare. 

FH Münster 
Hüfferstr. 27 
48149 Münster 

0251 / 83 - 64150 
studienberatung@fh-muenster.de 
www.fh-muenster.de/zsb 

Universitatea Hamm-Lippstadt 
Marker Allee 76-78 
59063 Hamm 

02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de 
www.hshl.de/studienberatung 

Universitatea din Westfalia 
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 
Neidenburger Str. 43 
45877 Gelsenkirchen 

0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de 
www.w-hs.de/zsb 

Universitatea Wilhelms Westfalia 
din Münster 
Botanicum – Casa Studiilor 
Schlossgarten 3 
48149 Münster 

0251 / 83 - 20002 
zsb@uni-muenster.de 
www.uni-muenster.de/ZSB 
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PortalDual în cadrul Centrului de competențe universitare (HOKO) 

 
Asociația „Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e.V.“ oferă 
informații privind posibilitățile de studii duale în districtul Warendorf. 

Persoanele interesate de studii primesc informații privind programul de studii 
din cadrul Universităților Politehnice Bielefeld, Hamm-Lippstadt, Münster și 
Südwestfalen, precum și privind companii din districtul Warendorf, care oferă 
locurile de calificare potrivite. 

Persoanele interesate de studii pot căuta în orice moment, în versiune 
digitală, oferte interesante și actuale privind programe de studii, universități 
și companii, în motorul de căutare PortalDual. 

Portalul oferă posibilitatea de a filtra arii de specialitate, universități, 
companii și localități, în funcție de interesele proprii, găsind astfel rezultatul 
potrivit! 

Următoarele puncte determinante pot fi asociate: 
universitatea, programa, locul de studiu, compania, locația companiei și tipul 
de studiu.  

 

Dacă aveți întrebări, echipa HOKO vă stă la dispoziție cu plăcere, inclusiv 
personal. 

   

Organizator:  

Asociația Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e.V. 

Unde: 

www.hoko-waf.de 
 
 
 
 
 

Persoană de contact: 

Echipa HOKO 

02521 / 8505 - 0 
team@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 
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Agenția de Formare Profesională pentru Tineri, Districtul Warendorf  
Responsabilitățile complexe ale Jobcenter-ului, ale Agenției de Ocupare a 
Forței de Muncă și ale Serviciului de asistență pentru tineri nu sunt 
întotdeauna ușor de diferențiat. Jobcenter-ul este responsabil de prestațiile 
acordate în conformitate cu Codul Social German, volumul II (SGB II) și de 
medierea stagiilor de calificare, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă este 
responsabilă de consilierea profesională și de promovarea calificării, iar 
Serviciul de asistenţă pentru tineri oferă suport în situații de conflict în cadrul 
familiei. Aici intervine Agenția de Formare Profesională pentru Tineri din 
cadrul districtului Warendorf – prin programări comune la sesiuni de consiliere 
vă putem ajuta să găsiți oferta de suport potrivită pentru copilul 
dumneavoastră. 

Când:  

Ahlen (în fiecare a patra miercuri din lună: 09:00 – 12:00) 
Beckum (în fiecare prima zi de joi din lună : 13:30 Uhr – 16:00) 
Oelde (în fiecare prima zi de miercuri din lunile impare : 13:30 Uhr – 16:00) 
Warendorf (în fiecare a doua zi de joi din lună : 13:30 Uhr – 16:00) 

Organizator:  

Jobcenter, Districtul Warendorf, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Ahlen-
Münster, Serviciile de asistență pentru tineri de pe raza districtului Warendorf 

Unde: 
Jobcenter Ahlen 
Raiffeisenstraße 11 
59229 Ahlen 

Jobcenter Beckum 
Alleestraße 72 - 74 
59269 Beckum 

Jobcenter Oelde 
Am Markt 8 
59302 Oelde 

Jobcenter Warendorf 
Südstraße 10 a 
48231 Warendorf 

Persoane de contact: 

Jobcenter, Districtul Warendorf 

Număr de telefon central: 02581 / 53 - 5690 

jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de 

Vă rugăm să vă programați prin telefon, pentru a evita timpii de așteptare. 

  



17 

Sprijinirea elevilor cu dizabilități 

Cu ajutorul programului KAoA-STAR (Școala întâlnește lumea muncii), 
Autoritatea Regională Westfalen-Lippe (LWL) sprijină orientarea profesională a 
elevilor cu dizabilități, pentru a face cea mai bună tranziție posibilă de la școala 
pentru elevi cu nevoi speciale sau de la școala de învățământ general la profesie. 
Grupul țintă al KAoA-STAR include tinerii care au nevoie de sprijin educațional 
special în domeniile dezvoltării mentale, auzului și comunicării, dezvoltării fizice 
și motorii, vederii, limbii, precum și elevii cu tulburări din spectrul autismului 
și/sau un handicap sever constatat. Tuturor elevilor din grupul țintă li se oferă în 
antepenultimul an școlar posibilitatea de a participa la o orientare profesională 
specifică pentru persoanele cu dizabilități. Implementarea are loc prin 
intermediul serviciului de specialitate pentru integrare (IFD) local, acesta 
formând legătura dintre școală, întreprindere și părinți.  

 

Când: 
Conform programării 

Organizator:  
Serviciul de specialitate pentru integrare (IFD) și Biroul pentru includere LWL, 
Münster 

Unde: 
IFD Județ Warendorf 
Warendorfer Str. 81 
59227 Ahlen 
 
 
 

Persoane de contact: 
Specialiștii pe probleme privind tranziția școală-
profesie (IFD) 

Kerstin Kammholz, 02382 / 853 500 - 0 
Kerstin.kammholz@ifd-westfalen.de 

Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5 
ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de 

LWL 
Von-Vincke-Str. 23-25 
48143 Münster 

Biroul pentru includere LWL 
Serviciul de coordonare KAoA-STAR 

Kristina Steffen 
0251 / 591 – 4750 
kristina.steffen@lwl.org 
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Consiliere și mediere din partea Asociației județene a meseriașilor 
(KH) / Ofițeri de întâmpinare 

 

Asociația județeană a meseriașilor Steinfurt-Warendorf participă în județul 
Warendorf la programul de sprijin „Ofițeri de întâmpinare” al Ministerului 
Federal al Economiei și Energiei. 
 
Sarcina centrală a ofițerilor de întâmpinare este să sprijine companiile în toate 
aspectele practice ale integrării operaționale a refugiaților și solicitanților de 
azil cu perspectivă de a rămâne în țară. Aceasta include, de asemenea, 
consilierea elevilor și a părinților cu istoric de refugiați, precum și plasarea 
directă a candidaților în stagii de practică, calificare inițială (EQ și EQ plus), 
formare profesională sau locuri de muncă. 
 
Colaborăm îndeaproape cu instituțiile și organizațiile regionale pentru a 
promova integrarea profesională. 

Când: 

Conform programării 

Organizator:  

Asociația județeană a meseriașilor Steinfurt-Warendorf 

Unde: 

Asociația județeană a 
meseriașilor 

Schlenkhoffs Weg 57  

59269 Beckum 

 

Persoană de contact: 

Frank Adam 

05971 / 4003 - 6080 

frank.adam@kh-st-waf.de 

 

Înregistrarea este obligatorie 
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Altele  

Evenimente și ateliere ale Centrului de Competență Universitar 
(HOKO) 

„Hochschul-Kompetenz-Zentrum Studium & forschen eV” ca interfață între 
tineri, companii și universități îi învață pe tineri abilități digitale într-un stadiu 
incipient și îi ajută să construiască relații cu companii și universități. 

În cadrul evenimentelor și atelierelor interesante din HOKO.LABs, Ahlen 
(powered by wfg Ahlen) și Telgte-Westbevern (powered by Münstermann), 
precum și în LAB-urile pop-up spontane din companii, tehnologiile actuale 
sunt prezentate în mod atractiv tinerilor în vârstă de 12 -18 ani. 

La evenimentele HOKO, puteți încerca lucruri noi și puteți arunca o privire în 
culisele lumii digitale. LAB-urile sunt echipate cu imprimante 3D, ochelari VR, 
mBots, Dash, Cue și kituri robotice, printre altele, și oferă mult spațiu pentru 
experimente digitale și învățare despre limbaje de programare. De câteva ori 
pe an oferim LAB-uri popup în companii din locații surprinzătoare. Aici puteți, 
de exemplu, să operați roboți, să programați aplicații, să filmați clipuri pe 
rețelele sociale și să obțineți o perspectivă asupra companiilor și a 
tehnologiilor lor digitale. 

Organizatorul HOKO este susținut de municipalități, știință și companii și 
oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta și folosi potențialul în districtul 
Warendorf. 

Evenimentele curente pot fi găsite aici: www.hoko-waf.de/workshops/ 

Dacă aveți întrebări, echipa HOKO vă va răspunde cu plăcere personal.  

Când:  

datele evenimentelor sunt actualizate continuu 

Organizator:  

Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e.V. 

Unde: 
https://www.hoko-
waf.de/workshops/  

Persoană de contact: 

Echipa HOKO 

02521 / 8505 - 0 

team@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

  

http://www.hoko-waf.de/workshops/
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Târguri educaționale 

 

Târgurile oferă, în plus, oportunități și asistență pentru toate întrebările 
referitoare la alegerea și găsirea carierei 

Educația este o sarcină pentru întreaga societate: educația înseamnă viitor, 
educația bună reprezintă un pilon de bază al asigurării personale a viitorului. 
Alegerea corectă a absolvirii școlii și decizia ulterioară de formare profesională, 
studiu sau o combinație a celor două - un parcurs de studii dual - reprezintă 
cheia pentru un viitor sigur. Este cunoscut faptul că această decizie reprezintă 
mari provocări pentru tineri, dar și pentru părinții și profesorii acestora. Este 
important ca oportunitățile de informare să fie utilizate cât mai curând posibil.  

 

Și în acest an sunt planificate din nou oferte interesante în orașe și comune, 
pentru a-i informa suplimentar pe elevi, adulți tineri, părinți și persoane 
interesate cu privire la temele calificare, studii, profesie și perfecționare. În 
centrul acestor evenimente care sunt, de cele mai multe ori, concentrate într-o 
zi și au caracter de târg, se află întotdeauna practica și conversația pe picior de 
egalitate. Întreprinderile, organizațiile și instituțiile din regiune furnizează 
informații despre ucenicii și parcursuri de studiu, explică condițiile, prezintă 
cerințele profesionale și oportunitățile de dezvoltare. Acestea completează 
diversele oferte, cum ar fi oferta Agenției pentru ocuparea forței de muncă și 
ale camerelor, care sunt standard în județul Warendorf în tranziția de la școală 
la profesie în școlile secundare și profesionale. 

 

Târgurile sunt, de obicei, finanțate, desfășurate și organizate de diferiți 
parteneri și cooperări. Organizatorii respectivi oferă informații privind 
expozanții pe internet în timp util. Din cauza epidemiei de coronavirus, 
desfășurarea tuturor evenimentelor este sub semnul întrebării. Vă rugăm să 
solicitați informații organizatorului. 
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Ahlen  

Târg de formare TAHLENT Ahlen  

în fiecare an; 18 martie 2023 

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH  

Informații: 02382 / 964 - 302 

www.tahlent.de 

Beckum  

BEAM – târg de formare Beckum  

în ani impari; 25 martie 2023 

Orașul Beckum, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ahlen-Münster, 
Asociația Meșteșugurilor Districtului Steinfurt Warendorf 

Informații: 02521 / 29 - 6917 

www.beam-beckum.de 

Oelde/Ennigerloh  

Veniți!  

în ani pari, probabil în iunie 2024 

Orașele Oelde și Ennigerloh  

Informații: 02522 / 5908 - 933 

www.mach-mit-ennigerloh.de / www.mach-mit-oelde.de 

Sendenhorst  

Târg de informații despre locuri de muncă BIM, Sendenhorst  

în ani impari; 21 septembrie 2023 

Orașul Sendenhorst  

Informații: 02526 / 303 - 326 

www.sendenhorst.de/wirtschaft-bauen-
umwelt/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html 
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Wadersloh-Langenberg  

Târg de informații despre locuri de muncă și studii BIM 

în ani pari; 9 martie 2024 

Familia Kolping Wadersloh  

Informații: 0171 / 5493895 

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/  

Warendorf  

Târgul de cariere BOM 

în fiecare an; 23 și 24 mai 2023 

Orașul Warendorf  

Informații: 02581 / 54 - 5440 

www.bom-waf.de 

 

 

Oferte locale suplimentare 

 
 
Informații suplimentare, îndrumări și ajutoare pentru luarea deciziilor sunt 
disponibile pe multe site-uri web ale orașelor și comunităților din districtul 
Warendorf. De exemplu: recenzii ale ultimelor târguri comerciale cu liste de 
expozanți, ghiduri de formare și stagiu pentru descărcare, prezentări generale 
ale companiilor de formare din regiune sau broșuri de formare.  
 
 

 

  

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wadersloh/bim/
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Pool de mediatori lingvistici în cadrul Centrului municipal pentru 
integrare 

Pool-ul de mediatori lingvistici oferă autorităților și unităților publice și în 
folos obștesc, cum ar fi școlile sau asociațiile de binefacere din districtul 
Warendorf, posibilitatea de a apela la mediatori lingvistici pentru discuții cu 
migranți. Scopul este de a înlătura impedimentele de comunicare și de a 
îmbunătăți accesul la informații al persoanelor fără sau cu puține cunoștințe 
de limba germană. 

Prin urmare, interpreții traducători pot fi trimiși, printre altele, la seri ale 
părinților, zilele proiectelor, târguri de formare, în cafenelele părinților și 
atunci când părinții contactează facilitățile de consiliere. 
Clientul nu plătește niciun cost pentru utilizarea interpreților traducători.  

 

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe pagina principală a 
Centrului Municipal de Integrare www.ki.kreis-waf.de la „Proiecte”. 
Pentru a solicita un interpret traducător, trebuie completat în prealabil un 
formular de cerere online. Puteți găsi această și alte informații la 
www.sprachmittlerpool.kreis-waf.de. 

Când: 

Conform programării: solicitări online la adresa www.sprachmittlerpool.kreis-
waf.de 

Organizator:  

Centrul municipal pentru integrare al județului Warendorf (KI), 

Unde  

Centrul municipal pentru 
integrare al județului Warendorf  

Von-Geismar-Straße 12 
59229 Ahlen 

Persoană de contact: 

Lütfiye Karatas 

02581 / 53 - 4507 

luetfiye.karatas@kreis-warendorf.de 

Vă rugăm să aveți în vedere indicațiile privind utilizarea pool-ului de mediatori 
lingvistici și să folosiți formularul-cerere online. 
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Prezentare generală a persoanelor de contact în tranziția școală - 
profesie  
 
Departamentul de consiliere profesională al Agenției pentru ocuparea forței de 
muncă Ahlen 

Bismarckstr. 10, 59229 Ahlen 

0251 / 698 111 

ahlen-muenster.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 

Camera de meserii Münster 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 

Consiliere și plasare în formarea profesională 

Katja Lutterberg  

0251 / 705 - 1791 

katja.lutterberg@hwk-muenster.de  

 
Meserie - infinit de bine 

Stagii de practică în străinătate și mai mult pentru ucenici în meserii 

Andreas Bendel 

0251 / 705 - 1464 

andreas.bendel@hwk-muenster.de 

 

Asociația Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren&forschen e.V. 

Echipa HOKO 

02521 / 8505 - 0 

team@hoko-waf.de 

 

IFD - Serviciul de specialitate pentru integrare, specialiști pe probleme privind 
tranziția școală - profesie 

Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen 

Ute Lammerskitten și Kerstin Kammholz 

02382 / 855 639 - 5 și 02382 / 853 500 - 0 

ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de și kerstin.kammholz@ifd-westfalen.de 
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IHK Westfalia de Nord 

Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 

Silke Deutschmann 

0251 / 707 - 245 

deutschmann@ihk-nordwestfalen.de  

 

Jobcenter, Districtul Warendorf 

Număr de telefon central: 02581 / 53 - 5690 

jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de 

 

Centrul municipal pentru integrare  

Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen 

Florian Günther 

02581 / 53 - 4510 

florian.guenther@kreis-warendorf.de 

 

Serviciul municipal de coordonare în tranziția școală - profesie 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 

Jutta Rohoff-Schaden, 02581 / 53 – 4050 

Elena Engenhorst, 02581 / 53 - 4051 

Antje Kesslau, 02581 / 53 - 4052 

KoKo@kreis-warendorf.de 

 

Asociația județeană a meseriașilor 

Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum 

Frank Adam 

05971 / 4003 6080 

frank.adam@kh-st-waf.de 
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Biroul pentru includere LWL - Serviciul de coordonare KAoA-STAR 

Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster 

Kristina Steffen 

0251 / 591 4750 

kristina.steffen@lwl.org 

 

Orientare de studii 

FH Münster 

Hüfferstr. 27, 48149 Münster 

0251 / 83 - 64150 

studienberatung@fh-muenster.de 

 

Universitatea Wilhelms Westfalia din Münster 

Botanicum – Casa Studiilor 

Schlossgarten 3, 48149 Münster 

0251 / 83 - 20002 

zsb@uni-muenster.de 

 

Universitatea Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen din Westfalia 

Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen 

0209 / 9596 - 960 

studienberatung@w-hs.de 

 

Universitatea Hamm-Lippstadt 

Marker Allee 76-78, 59063 Hamm 

02381 / 8789 - 130 

studienberatung@hshl.de 

 

 





Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de
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