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ی مراکز معلوما ِ
ت شغلی در یک نگاه – آنچه ما میتوانیم برای شما انجام دهیم!
سرویسها ِ
« ما به شخصه در تمامی موضوعات مرتبط با شغل ،تعلیم و پیشرفت به شما اطالعرسانی نموده و مشاوره میدهیم.
« ما با شما عالیق و نقاط قوت شما را روشن مینماییم .مثالً از طریق یک تست عالیق
« ما شما را در سرویهایتان من باب تمامی موضوعات مرتبط با شغل ،تعلیم/کارآموزی و ادامه تعلیم پشتیبانی مینماییم.
رسانی شغلی ،کامپیوتر و چاپگر را آماده مینماییم.
ی معلومات
« ما در تمامی
مراکز معلوما ِ
ت شغلی برای شما بروشورها ِ
ِ
ِ
« ما مراسمهایی را با مختلفترین موضوعات من باب بازارکار ،شغل و تعلیم عرضه مینماییم.
سایر آنچه باید معلومات داشته باشید!
« تمامی سرویسهای ما برای شما بالعوض هستند!
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ی بازار کار
« الزامی نیست که شما بیکار باشید و یا حتما ً نزد سرویسها ِ
ش َت ِیرمارک ) (AMSراجستر نموده باشید ،تا بتوانید
سرویس ما استفاده کنید.
از
ِ
« ما به شخصه ،از طریق تیلفون یا به صورت آنالین به شما معلوماترسانی
نموده و مشاوره میدهیم.
« مشاورهها به لسان آلمانی انجام میگیرند.
ت
تعلیمی شخصی در
« به منظور انجام یک مشاورهی شغلی و
مراکز معلوما ِ
ِ
ِ
شغلی ) (BIZقرار مالقاتی را از طریق تیلفون
یا ایمیل هماهنگ نمایید.

www.ams.at/stmk/biz

لطفا ً تکس بعدی/پشت تکس را مالحظه نمایید!
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Feldbach

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 Knittelfeld
Hans-Resel-Gasse 17, 8720 Knittelfeld
Tel.: 050 904 610 656
biz.knittelfeld@ams.at

BIZ Feldbach
Schillerstraße 7, 8330 Feldbach
Tel.: 050 904 604 656
biz.feldbach@ams.at



BIZ Leibnitz
Dechant Thaller Straße 32, 8430 Leibnitz
Tel.: 050 904 614 656
biz.leibnitz@ams.at

BIZ Hartberg
Grünfeldgasse 1, 8230 Hartberg
Tel.: 050 904 609 656
biz.hartberg@ams.at



BIZ Leoben
Vordernbergerstraße 10, 8700 Leoben
Tel.: 050 904 616 656
biz.leoben@ams.at

BIZ Graz
Neutorgasse 46, 8010 Graz
Tel.: 050 904 631 656
biz.graz@ams.at



BIZ Liezen
Hauptstraße 36, 8940 Liezen
Tel.: 050 904 618 656
biz.liezen@ams.at
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ت
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ِ
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