
مراكز المعلومات المهنية (BIZ) لخدمة سوق
العمل-عنوانك االول بخصوص المهنة والتعليم

والتطوير المهني و توجهات سوق العمل

ملخص خدمات مراكز المعلومات المهنية ما نستطيع تقديمه لك:

»  نقدم لك معلومات و مشورة شخصيا بخصوص المهنة و التعليم و السلم الوظيفي 

»   نوضح معك اهتماماتك و جوانبك القوية علي سبيل المثال عن طريق اختبار اهتمامات

»   ندعمك عند بحثك للمهنة و التعليم و التطوير الوظيفي

»   نقدم كتيبات مهنية و كمبيوتر و طابعة في كل مركز من مراكز المعلومات المهنية

»   نعرض حفالت بمختلف مواضيع تخص سوق العمل و المهنة و التعليم

ما يجب ان تعرفه كذلك:

»  جميع خدماتنا بالنسبة لك مجانية 

»   ال يجب ان تكون عاطال عن العمل و مسجل لدي AMS لكي تستفيد من خدماتنا

 online نحن نقدم لك المشورة و معلومات شخصيا, هاتفيا او   «

»   المشورة باللغة االلمانية

 »    يرجي تحديد الموعد في حالة الشورة الفردية بخصوص المهنة و التعليم في
    مراكز المعلومات المهنية هاتفيا او عن طريق البريد االليكتروني

اقلب الصفحة

Arabisch
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www.ams.at/stmk/biz
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 BIZ Bruck/Mur  
Grazer Straße 15, 8600 Bruck/Mur  

Tel.: 050 904 601 656  
biz.bruckmur@ams.at 

BIZ Deutschlandsberg  
Rathausgasse 5, 8530 Deutschlandsberg  

Tel.: 050 904 603 656  
biz.deutschlandsberg@ams.at 

 BIZ Feldbach  
Schillerstraße 7, 8330 Feldbach  

Tel.: 050 904 604 656  
biz.feldbach@ams.at 

BIZ Hartberg  
Grünfeldgasse 1, 8230 Hartberg  

Tel.: 050 904 609 656  
biz.hartberg@ams.at

BIZ Graz  
Neutorgasse 46, 8010 Graz  

Tel.: 050 904 631 656 
biz.graz@ams.at 

 BIZ Knittelfeld  
Hans-Resel-Gasse 17, 8720 Knittelfeld  

Tel.: 050 904 610 656  
biz.knittelfeld@ams.at 

 BIZ Leibnitz  
Dechant Thaller Straße 32, 8430 Leibnitz  

Tel.: 050 904 614 656  
biz.leibnitz@ams.at

 BIZ Leoben  
Vordernbergerstraße 10, 8700 Leoben  

Tel.: 050 904 616 656  
biz.leoben@ams.at 

 BIZ Liezen  
Hauptstraße 36, 8940 Liezen  

Tel.: 050 904 618 656  
biz.liezen@ams.at

مراكز المعلومات المهنية AMS ستيريا - نحن في خدمتك دائما
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