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G e s e l l s c h a f t e r  d e s  B Z I :

Bildung ist ein Wechsel auf die Zukunft. Sichern

Sie durch berufliche Weiterbildung den Arbeits-

platz und fördern Sie Ihre Karriere. Zeigen Sie

Initiative.

Bildung ist eine Dienstleistung, die kostet. Wir sind

eine gemeinnützige Gesellschaft. Preis und

Leistung stehen bei uns in einem ausgewogenen

Verhältnis.

Kenntnisse und Fertigkeiten muss man sich erar-

beiten. Aber unter guter Anleitung und in Gemein-

schaft mit anderen geht's leichter.

Bildung kann man weder anfassen noch auspro-

bieren. Bildung wird im Lehrgang zeitgleich "pro-

duziert" und "konsumiert" – ein Umtausch ist folg-

lich ausgeschlossen. Setzen Sie daher auf einen

verlässlichen Partner in der Region.

Wir versprechen Ihnen nicht das Blaue vom

Himmel, aber – Hand drauf – wir geben unser

Bestes.
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"Karsilama Pilotlari", 
bu projenin uzantısı

„destek amacliyerlestirme“,

meslek yerleri ve

yabancı profesyonellerin 

Entegrasyonu icin "



www.bzi-rs.de

… Bergisch Land teknik eğitim, eğitim ve eğitim merkezi ve

yerli şirketlerin bir servis sağlayıcısıdır. Bu Remscheid ve

çevresi e. V. ve IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid ortakları

İşverenleri Sendikası tarafından 1952 yılında kurulmuştur.

BZI 65 yıldan fazladır genclerin eğitiminde hizmet vermektedir

ve şu an 30 çesit teknik meslek dalında eğitim veriyor.

440 den fazla eğitim ve yeterlilik kurslarını her yıl 3200 den

fazla katılımcı BZI`de yapmaktadir.

wird 

BZI …

· Öğrenciler için teknik mesleki rehberlik için projeler

· Metal ve elektrik sektöründe · Hazırlık eğitimi ve mesleki 

hazırlık

· Temel eğitim ve metal sanayi mesleklere yönelik eğitim, 

elektrik ve bilişim ekipmanları

· Elektrik ticaretinde · şirketler arası eğitim

· Çift kursları-metal ve elektrik mühendisliği, mekatronik 

(Bilim / Mühendislik diploması)

· Mesleki yeterlilik ve yeniden eğitim

· Mühendislik, işletme, yönetim, iletişim, dil ve bilgisayar 

Eğitim ve Öğretim

· Foreman eğitimi. (Çeşitli disiplinlerde) ve yetenek sınavları 

(AEVO)

· Bireysel Eğitim ve İş Seminerleri

· CNC teknolojisi için Yetkinlik Merkezi. Heidenhain, Fanuc ve 

Siemens Yetkili CNC Eğitim Merkezi.

Tüm teklifler: www.bzi-rs.de

Bzi DIN EN ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir ve AZAV

tarafından tanınmıstır. Çevre yönetim sistemi ÖKOPRO-

FIT.

BZI`de teknik meslek eğitim çeşitliliği

Teknik uzmanlar Bergisch bölgesindeki isletmeci-ler icin, reka-

bet ve gelecegin faktörü. 

Tüm işletmelerin giderek  eğitim ve uzmanlık organlarını

uygun kisilerle doldurmak için mücadele ediyorlar.

Bizim yeni projemiz

"Karşılama Pilotları"

“Tam uygun yerlestirilme”- Projenin bir uzantısı. Bu proje ile

BZI sadece küçük ve orta ölçekli işletmeleri değil, aynı zaman-

da 01.10.2017 tarihinden itibaren büyük firmaları da personel

kazanımında desteklemektedir.   

yeni eğitim fırsatları veriyor ve profesyonelle-rin potan-

siyelini mülteci kitlesiyle destekliyor

"Karsılama Pilotları", bu projenin uzantısı “küçük ve orta ölçe-

kli işletmelere destek amacli yerlestirme, meslek yerleri icin ve

yabancı profesyonellerin entegrasyonu"

Tam uygun yerlestirilme 

Karşılama Pilotları

Destekleyen Kurumlar

bizim danışmanlık ve destek hizmetimiz 

küçük ve orta ölçekli işletmeler içindir

Hizmetlerimiz

eşleme:

· Isletmenin stajyer ve profesyoneller ihtiyacini belirlemek

· Geleceğe yön verme

· Toplama, seçimi ve uygun adayların önerisi

danışma:

· Yasal istihdam

destek:

· çalışma koşullarını kurmak (karşılama kültürü)

Bilgi hakkında:

· Eğitim ve ileri eğitim imkanlari

· Dil öğretimi ve iyileştirici siniflar

İletişim:

Berufsbildungszentrum der Remscheider 

Metal ve elektrik sanayi GmbH  (BZI) 

Wüstenhagener Straße 12 - 26

42855 Remscheid

Sayın Gerda Becker M. A.

Sayın Marcel Bechte

Telefon: 02191-93 87-129

E-posta: g.becker@bzi-rs.de

E-posta: m.bechte@bzi-rs.de


