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Cuvânt înainte 

 

Dragi părinți, 

știți că, de fapt, dumneavoastră sunteți cel mai important consilier în ce privește 
orientarea profesională pentru copiii dumneavoastră? Multe studii arată faptul că 
adolescenții își dobândesc cunoștințele despre diferite profesii de la părinții lor. În 
plus, în calitate de părinte, prin pregătirea și atitudinea dumneavoastră aveți mai 
multă influență asupra copiilor dumneavoastră decât toate celelalte persoane 
implicate în procesul profesional.  

Sistemul de învățământ și studii este în continuă schimbare și devine din ce în ce mai 
complex. Această diversitate oferă oportunitatea de a găsi nișa profesională potrivită 
și, astfel, „locul de muncă de vis” pentru fiecare. În același timp, oferta extinsă poate 
fi, de asemenea, derutantă.  

Mulți tineri își abandonează studiile sau educația. Acest „ocol” în găsirea unei profesii 
poate fi foarte frustrant pentru toți cei implicați. Prin urmare, este cu atât mai 
importantă concilierea înclinației tinerilor cu condițiile și cerințele diferitelor profesii 
și parcursuri de studiu. 

Toți părinții doresc să-și susțină copiii în cel mai bun mod posibil, dar se confruntă cu 
o gamă largă de ucenicii și parcursuri de studiu duale, dintre care unele încă nu 
existau în tinerețe și poate le sunt necunoscute.  

 

Dragi părinți, cu această broșură dorim să vă oferim o imagine de ansamblu a 
diferitelor oferte de consiliere și informare pe tema orientării profesionale și să vă 
ușurăm cât mai mult posibil obținerea informațiilor de bază corespunzătoare. 
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 
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Despre KAoA - Nicio diplomă fără continuitate 
 

Deja din timpul școlii, cu ajutorul conducerii de clasă și a „StuBos” (coordonatori de 
studii și de alegere a carierei), are loc o amplă orientare profesională și de studiu. 
Începând cu anul școlar 2013/14, școlile din județul Warendorf beneficiază de 
programul național „KAoA - Nicio diplomă fără continuitate”. KAoA oferă tuturor 
elevilor o orientare profesională fundamentată și sistematică.  

 

Se începe în clasa 8 cu analize de potențial. Timp de o zi, tinerii se preocupă cu 
punctele lor forte, abilitățile și aspirațiile lor de carieră și dobândesc primele 
informații cu privire la diferite profesii. În conversațiile de evaluare, sunt discutate 
punctele forte ale tinerilor și sunt propuse posibile domenii profesionale. 

Ulterior, tinerii au posibilitatea de se familiariza cu această practică. În cadrul așa-
numitelor explorări ale domeniilor profesionale, ei pot încerca diferite activități și 
pot afla care domenii profesionale li se potrivesc și care le plac. Acest lucru poate 
avea loc în companii sau la furnizori de educație.  

Toate rezultatele și considerentele sunt documentate într-un instrument de 
portofoliu, precum Berufswahlpass (pașaportul pentru alegerea carierei) NRW. 
Acesta este un dosar cu informații de bază și o mulțime de spațiu pentru înregistrarea 
propriilor constatări.  

De la clasa a 9-a, au loc stagii de practică profesională de mai multe săptămâni sau, 
dacă este necesar, stagii pe termen lung. În plus, toți elevii au posibilitatea de a 
frecventa cursuri practice de trei zile la un furnizor de educație pentru a obține mai 
multă experiență practică și a aprofunda competențele profesionale și sociale. La 
treapta superioară, are loc o cuprinzătoare orientare de studiu și profesională.  

Prin intermediul KAoA, toți tinerii sunt ajutați să se clarifice asupra intereselor și 
punctelor lor forte de timpuriu și să-și planifice primii pași în carieră care vor fi 
înregistrați într-un acord de continuitate în momentul părăsirii școlii.  

 

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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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. 

0800 4 5555 00 

berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de 

Înregistrarea este obligatorie 

  

mailto:berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
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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 Ahlen 

Bismarckstr. 10  
59229 Ahlen 

 

  

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: https://www.lehre-statt-leere.de/de 

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 

Persoane de contact: 

Julia Börmann și Mustafa Schat 

0251 / 705 - 1744 și 705 - 1175 

julia.boermann@hwk-muenster.de și 

mustafa.schat@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 

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: https://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  
Telefon 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. Sesiunile 
de consiliere sunt deschise și confidențiale și se desfășoară în cadrul unei discuții 
personale, la fața locului, la telefon sau prin e-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: www.zsb-in-nrw.de  

Când: Ore de consiliere deschise și conform programării.  
Suntem acolo pentru dumneavoastră și în timpul vacanțelor școlare! 

FH Münster 
Adresă vizitatori: 
Johann-Krane-Weg 25 
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 
Schlossplatz 5 
48149 Münster 

0251 / 83 - 22357 
zsb@uni-muenster.de 
www.uni-muenster.de/ZSB 
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Consiliere din partea Centrului de competențe universitare (HoKo) privind 
studiul dual 

 

Centrul Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren&forschen e.V. oferă consiliere 
privind oportunitățile de studiu dual în județul Warendorf. Potențialii studenți 
primesc informații despre programele de studii oferite de universitățile de științe 
aplicate Bielefeld, Hamm-Lippstadt, Münster și Südwestfalen, precum și de 
companiile din județul Warendorf, care oferă locuri de formare profesională 
adecvate.  

În timpul programului de consultații, joia, elevele și elevii pot veni fără notificare 
prealabilă. Alte termene pot fi convenite de comun acord prin telefon. 

 

Când:  

Joi, între orele 11:00 și 14:00 

Organizator:  

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

Unde: 

Biroul de consiliere al Hochschul-
Kompetenz-Zentrums 
studieren&forschen e.V.  

în  

Colegiul vocațional Beckum,  

Hansaring 11,  

59269 Beckum   

Persoană de contact:  

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

 

Bettina Dittmar 

dittmar@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 55 

Nu este necesară înregistrarea 
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Sprijinirea tinerilor cu dizabilități de către autoritatea regională 
Landschaftsverband (LWL) și Serviciul de specialitate pentru integrare 
(Integrationsfachdienst) (IFD) 

KAoA-STAR (STAR = Schule Trifft ARbeitswelt) (Școala întâlnește lumea muncii) 
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 asemenea, 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.  

În cadrul unui eveniment în deschidere pentru părinți, care va avea loc pe data de 
11.04.2019, la ora 17:30, în clădirea administrației județene Warendorf, camera C 
4.01, aceștia vor fi informați despre oferta generală a KAoA-STAR, deoarece lucrul cu 
părinții joacă un rol important pe parcursul întregului proces. 

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

Persoane de contact: 
Specialiștii pe probleme privind tranziția școală-profesie 
(IFD) 
Sandra Grenzer, 02382 / 855 639 - 3 
Sabine Kleykamp, 02382 / 855 639 - 4 
Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5 
 
Biroul pentru includere LWL 
Serviciul de coordonare KAoA-STAR 
Kristina Steffen 
0251 / 591 - 4750 
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Consiliere și mediere din partea Asociației județene a meseriașilor 
Steinfurt-Warendorf / Ofițer de întâmpinare 

 

Asociația județeană a meseriașilor Steinfurt-Warendorf participă în județul 
Warendorf la programul de sprijin „Ofițeri de întâmpinare” al Ministerului 
Federal al Economiei. 
 
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 

sau 

Von-Ketteler-Straße 42 
48231 Warendorf 

Persoană de contact: 

Wilhelm Wagener 

05971 / 4003 - 6080 

wilhelm.wagener@kh-st-waf.de 

 

 

Înregistrarea este obligatorie 

 

  



 

16  

Prezentare generală a târgurilor 
 

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 există oferte interesante în orașe și municipalități pentru informarea 
elevilor și elevelor, tinerilor adulți, părinților și persoanelor interesate despre 
subiecte precum educația, studiile, profesia și formarea continuă. 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.  

Ahlen / Cel de al 7-lea târg educațional din Ahlen 

Sâmbătă / 09.03.2019 / între orele 10:00 și 14:00 

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH, / Informații: 02382 / 964 - 302 

https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/ 

Autohaus Ostendorf / Am Vatheuershof 3 / 59229 Ahlen 
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Beckum / Cel de al 2-lea târg educațional BeAm în Beckum 

Sâmbătă, 30.03.2019 / între orele 10:00 și 14:00 

Orașul Beckum / Informații: 02521 / 29 - 161 

https://www.beckum.de/de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung 

Asociația județeană a meseriașilor / Schlenkhoffs Weg 57 / 59269 Beckum 

Oelde / Ennigerloh „mach mit” (alătură-te) - Evenimentul „mach mit” are loc la 
fiecare 2 ani. 

Vineri, 04.05.2020 / între orele 8:00 și 16:30, sâmbătă, 05.05.2020 / între orele 
09:00 și 13:00 

Initiativkreis Wirtschaft Oelde eV / Informații: 02522 / 5908 - 933 

https://www.mach-mit-ennigerloh.de/ 

Vier-Jahreszeiten-Park / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oelde 

Sendenhorst / BIM Sendenhorst - „BIM” are loc la fiecare 2 ani. 

Joi, 19.09.2019 / între orele 10:00 și 16:00  

Orașul Sendenhorst / Informații: 02526 / 303 - 326 

http://www.sendenhorst.de/wirtschaft-
bauen/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html 

Westtorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst 

Wadersloh / BIM Wadersloh - „BIM” are loc la fiecare 2 ani. 

Sâmbătă, 23.02.2019 / între orele 09:30 și 13:30 

Kolpingsfamilie Wadersloh / Informații: 0171 / 5493895 

https://www.wadersloh.de 

Școala secundară Wadersloh / Winkelstraße 13 / 59329 Wadersloh 

Warendorf / Târg de orientare profesională (BOM) 

Marți, 02.07.2019 / între orele 16:00 și 20:00;  

Miercuri, 03.07.2019 / între orele 08:00 și 13:00 

Oraș Warendorf / Informații: 02581 / 54 - 5420 și 02581 / 54 - 5440 

https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html 

Paul-Spiegel-Berufskolleg / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf 
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CAMPUSdual - târgul pentru studiul dual în județul Warendorf 

Parcursurile de studiu dual sunt foarte populare, atât în rândul companiilor, 
cât și al potențialilor studenți, după cum arată numărul studenților puternic 
în creștere. 

CAMPUSdual reunește participanții și oferă, în plus, un „pachet complet” 
pentru studiu dual prin intermediul programului  cuprinzător de conferințe. 

Universitățile de științe aplicate Bielefeld, Hamm-Lippstadt, Münster și 
Südwestfalen prezintă detaliat parcursurile de studiu dual în cadrul 
conferințelor și stau la dispoziție pentru sesiuni de consiliere privind 
orientarea studiilor. În același timp, companiile din județul Warendorf își 
prezintă ofertele pentru tineri și așteaptă cu nerăbdare un prim contact. 

 

Pentru acest târg, apare un ghid al târgului cu lista de expozanți și programul 
conferințelor. 

 

Târgul CAMPUSdual are loc la fiecare doi ani. 

Când:  

11.04.2019, între orele 09:30 și 15:00 

Organizator:  

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

Unde: 

Aula de la 
Colegiul 
vocațional 
Beckum 

Hansaring 11 

59269 Beckum 

Persoană de contact: 

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

Bettina Dittmar 

dittmar@hoko-waf.de 

www.hoko-waf.de 

02521 / 8505 - 55 

Înregistrarea pentru eleve/elevi este preferabilă 
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Azubi Speed Dating (Întâlniri în viteză pentru ucenici) IHK 

Numai zece minute până la ucenicie. Acest lucru este absolut posibil pentru elevele 
și elevii care nu numai că își cunosc viitorul șef la întâlnirile Azubi Speed Dating 
organizate de IHK Nord Westfalen în Münster, ci îl și conving imediat. Conceptul 
este simplu: Zece minute tinerii au timp să se facă interesanți în discuțiile cu 
antreprenorii, cu managerii de personal sau cu formatorii - și invers. Apoi, se trece 
la următoarea întâlnire cu următoarea societate. 

 

 

www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/Ausbildung/Schueler/Azubi-Speed-
Dating/3605886 

 

Când: 

06.06.2019, între orele 09:00 și 14:00 

Organizator:  

Camera de industrie și comerț (IHK) Westfalia de Nord 

Unde: 

IHK Westfalia de Nord  

Centrul de formare 

Sentmaringer Weg 61 

48151 Münster 

Persoană de contact  

Melanie Vennemann 

0251 / 707 - 304  

0251 / 707 - 8304 (Fax) 

vennemann@ihk-nordwestfalen.de 

Înregistrarea este preferabilă.  
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Altele  
 

Ofițeri pentru părinți în tranziția școală-profesie 

Ofițerii pentru părinți care vorbesc mai multe limbi reprezintă persoanele de 
contact ale părinților pentru toate aspectele legate de școală, orientare 
profesională, formare profesională și studii. Ei susțin, de exemplu, în calitate de 
mediatori lingvistici la serile cu părinții, în zilele de proiect, la târguri educaționale, 
cafenele cu părinții și în procesul de contactare a instituțiilor de consiliere - în 
special părinții cu bariere lingvistice în limba germană.  

Ofițerii pentru părinți au fost instruiți de Centrul municipal pentru integrare, în 
colaborare cu Serviciul de coordonare educațională pentru nou-veniți și serviciul 
municipal de coordonare pentru tranziția școală-profesie. 

Școlile secundare din județul Warendorf pot solicita gratuit ofițerii pentru părinți 
vorbitori de mai multe limbi prin intermediul Centrului municipal pentru integrare. 
Părinți, vă rugăm să contactați personalul specializat din școli.  

Când: 

Conform programării 

Organizator:  

Centrul municipal pentru integrare al județului Warendorf (KI), Serviciul de 
coordonare educațională pentru nou-veniți (BIKO) 

Unde: 

KI 

Von-Geismar-Straße 12 

59229 Ahlen 

 

 

BIKO 

Waldenburger Str. 2 

48231 Warendorf 

 

Persoane de contact: 

Centrul municipal pentru integrare 

Vivien Münstermann  

02581 / 53 - 4507 

vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de 

 

Serviciul de coordonare educațională pentru nou-veniți 

Matthias Niemann 

02581 / 53 - 4049 

matthias.niemann@kreis-warendorf.de 
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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 
0800 4 5555 00 
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de 

 

Camera de meserii Münster 

Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster 
 

Consiliere și plasare în formarea profesională 

Julia Börmann și Mustafa Schat 
0251 / 705 - 1744 și 705 - 1175 
julia.boermann@hwk-muenster.de și mustafa.schat@hwk-muenster.de 

 

Meserie - infinit de bine 

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

Anita Urfell și Andreas Bendel 
0251 / 705 - 1460 și 705 - 1464 
anita.urfell@hwk-muenster.de și andreas.bendel@hwk-muenster.de 

 

IHK Westfalia de Nord 

Inna Gabler  
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 
0251 / 707 - 305 
gabler@ihk-nordwestfalen.de  

 

Asociația județeană a meseriașilor 

Wilhelm Wagener 
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum: 
05971 / 4003 6080 
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de 

  

mailto:anita.urfell@hwk-muenster.de
mailto:andreas.bendel@hwk-muenster.de
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FH Münster 

Adresă poștală: Hüfferstr. 27, 48149 Münster 
Adresă vizitatori: Johann-Krane-Weg 25, 48149 Münster 
0251 / 83 - 64150 
studienberatung@fh-muenster.de 

 

Universitatea Wilhelms Westfalia din Münster 

Schlossplatz 5, 48149 Munster 
0251 / 83 - 22357 
zsb@uni-muenster.de 

 

Universitatea Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen din Westfalia 

Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen  
0209 / 9596 - 960 
studienberatung@w-hs.de 
www.w-hs.de/zsb 

 

Universitatea Hamm-Lippstadt 

Marker Allee 76-78, 59063 Hamm 
02381 / 8789 - 130 
studienberatung@hshl.de 

 

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

Bettina Dittmar 
dittmar@hoko-waf.de 
02521 / 8505 - 55 

 

Biroul pentru includere LWL - Serviciul de coordonare KAoA-STAR 

Krisitina Steffen 
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster 
0251 / 591 4750 
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IFD - Serviciul de specialitate pentru integrare, specialiști pe probleme privind 
tranziția școală - profesie 
Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen 
Sandra Grenzer, 02382 / 855 639 - 3 
Sabine Kleykamp, 02382 / 855 639 - 4 
Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5 

 

Centrul municipal pentru integrare  

Vivien Münstermann 
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen 
02581 / 53 - 4507 
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de 

 

Serviciul de coordonare educațională pentru nou-veniți 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 
Matthias Niemann 
02581 / 53 - 4049 
matthias.niemann@kreis-warendorf.de 

 

Serviciul municipal de coordonare în tranziția școală - profesie 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 
Jutta Rohoff-Schaden, 02581 / 53 - 4044 
Elena Engenhorst, 02581 / 53 - 4045 
Juliana Berghammer, 02581 / 53 - 4050 
Antje Kesslau, 02581 / 53 - 4042 
KoKo@kreis-warendorf.de 
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