Ausbildung im Handwerk –
Ihre Zukunft!

Sie möchten…
• … eine Arbeit, die vielseitig ist und Ihnen Spaß
macht?
• … auf diese gut vorbereitet werden?
• … eigenes Geld verdienen, um für sich und
Ihre Familie zu sorgen?
• … gesellschaftliches Ansehen und Anerkennung für Ihre Leistung?
• … die Möglichkeit, später Karriere zu machen
– bis hin zum/zur selbstständigen Unternehmer/-in?

Dann sind Sie ein/eine Kandidat/-in für die Berufsausbildung im Handwerk!
Rund zwei Drittel der Jugendlichen in Deutschland absolvieren eine Berufsausbildung in Betrieb und Berufsschule. Sie erlernen in zwei bis dreieinhalb Jahren Ausbildungsdauer alles, was sie für den Start ins Arbeitsleben brauchen.
Das Handwerk hat über 130 interessante und abwechselungsreiche Ausbildungsberufe für unterschiedliche
Interessen und Begabungen. Beispiele:

Bau/Ausbau
Maler/-in und Lackierer/-in, Dachdecker/-in, Maurer/-in,
Fliesen-/Platten-/Mosaikleger/-in

Elektro/Metall
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, Elektroniker/-in, Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klima, Feinwerkmechaniker/-in, Informationselektroniker/-in

Holz
Tischler/-in, Parkettleger/-in, Rollladen-/Sonnenschutzmechatroniker/-in

Bekleidung/Textil/Leder
Raumausstatter/-in, Maßschneider/-in

Nahrungsmittel
Bäcker/-in, Konditor/-in, Fleischer/-in

Gesundheit/Körperpflege/Reinigung
Friseur/-in, Gebäudereiniger/-in, Zahntechniker/-in, Augenoptiker/-in

Glas/Papier/Keramik
Glaser/-in, Fotograf/-in, Schilder-/Lichtreklamehersteller/-in

Kaufmännisch
Bürokaufmann/-frau, Fachverkäufer/-in Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Konditorei, Fleischerei)
Jedes Jahr suchen unsere Mitgliedsbetriebe über 5.000
neue Auszubildende. Weil in den nächsten Jahren weniger Jugendliche die Schule abschließen werden, stehen die Chancen jetzt besonders gut, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
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Bei der Berufsorientierung und der Suche nach einem
passenden Ausbildungsplatz helfen wir Ihnen gerne!
Handwerkskammer
zu Köln
Heumarkt 12, 50667 Köln
N. N.
ausbildungsvermittlung@hwk-koeln.de, www.BERUFSiNFO.org, www.hwk-koeln.de

Η εκπαίδευση στον βιοτεχνικό
κλάδο το μέλλον σας!

Θέλετε ...
... εργασία σε έναν τομέα πολυδιάστατο και ευχάριστο;
... γι αυτό που κάνετε να είστε καλά προετοιμεασμένος;
... να κερδίσετε τόσα ώστε να μπορείτε να φροντίζετε
για σας και την οικογένειά σας;
... να έχετε κοινωνικό κύρος και την κατάλληλη
αναγνώριση γι αυτό που κάνετε;
... να έχετε την δυνατότητα να κάνετε μελλοντικά
καριέρα
- έως και το να γίνετε ο ίδιος επιχειρηματίας;

Τότε είστε υποψήφιος για επαγγελματική εκπαίδευση στον βιοτεχνικό κλάδο!
Περίπου τα δύο τρίτα των νέων στην Γερμανία ολοκληρώνουν μια επαγγελματική εκπαίδευση σε επιχειρήσεις
και επαγγελματικές σχολές. Σε δύο μέ τρίσήμισυ χρόνια
εκπαίδευσης μαθαίνετε ό,τι χρειάζεστε για την έναρξη
της επαγγελματικής σας ζωής.
Ο βιοτεχνικός κλάδος έχει πάνω από 130 ενδιαφέροντα
και ποικίλα επαγγέλματα ανάλογα με τις διαφορετικές
ικανότητες και τα ταλέντα του καθενός.
Παραδείγματα:

Κατασκευαστικός τομέας
Ελαιοχρωματιστές και βαφείς, τεχνίτες στεγών και τοποθέτησης κεραμιδιών, κτίστες, τεχνίτες τοποθέτησης
πλακών, πλακοστρωμάτων και μωσαϊκών

Ηλεκτρολογικός – Mεταλλουργικός κλάδος
Μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτροτεχνίτες, υδραυλικοί
εγκαταστάσεων και κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών,
τεχνικός ηλεκτρονικών/πληροφορικής

Ξυλουργικός τομέας
Ξυλουργοί, παρκετοποιοί, κατασκευαστές ρολών παραθύρων και παντζουριών

Ενδυματολογικός τομέας / βιοτεχνία υφάσματος και δέρματος
Διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ράφτες

Κλάδος τροφίμων
Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, κρεοπώλες

Τομέας υγείας και φροντίδας του σώματος και
καθαριότητας
Κομμωτές, καθαριστές κτιρίων, οδοντοτεχνίτες, οπτικοί

Τομέας υαλουργίας/χαρτιού/κεραμικών
Υαλοποιός, Φωτογράφος, Κατασκευαστής επιγραφών
και φωτεινών διαφημίσεων

Εμπορικός κλάδος
Υπάλληλος γραφείου, ειδικοί πωλητές στις βιοτεχνίες ειδών διατροφής (αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, κρεοπωλείου)
Οι επιχειρήσεις μας ζητούν κάθε χρόνο περίπου
5.000 νέους μαθητευόμενους. Επειδή τα επόμενα
χρόνια λιγότεροι νέοι θα τελειώσουν το σχολείο, οι
πιθανότητες είναι πολύ καλές να βρείτε θέση μαθητείας.
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Σκίτσο: Νέες συμβάσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης
στον βιοτεχνικό κλάδο σε Κολωνία και Βόννη
Βοηθάμε ευχαρίστως στον επαγγελματικό σας
προσανατολισμό και στην αναζήτηση μίας κατάλληλης θέσεις μαθητείας.
Handwerkskammer zu Köln
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κολωνίας
Heumarkt 12, 50667 Köln
ausbildungsvermittlung@hwk-koeln.de
www.BERUFSiNFO.org
www.hwk-koeln.de

