… ge lec eğ i ni n anahtar ı se nsi n.
Kamu hizmeti eğitimi

Kamu hizmeti eğitimi

içindekiler listesi

Sevgili Ebeveynler,

Genel I.dare
.
Uzman Idari Personel
.
Idare müfettisi (B. A.)

Belki çocuklarınızdan biri yakında hangi mesleğin en doğrusu
olduğu konusunda karar vermek zorunda kalacak. Bu konuda
çocuğunuza destek olmak istiyorsanız, bu broşür size yardımcı
olabilir. Bu broşür, Bremen’in kamu hizmeti için eğitim verdiği
mesleklerin renkli çeşitliliğini tanıtıyor. Sizin çocuğunuz da
mutlaka bunların arasında ilginç bir meslek alanı bulacaktır!

I. tfaiye
.
Itfaiye sefi

25 000’den fazla insan Hanse şehrinin kamu hizmetlerinde
çalışıyor. Buradaki hayatın her açıdan yaşanmaya değer olmasını
sağlamak için çaba gösteriyorlar. Faaliyetleri çok yönlü ve hepsi
sorumluluk gerektiriyor: Kamu idaresi bize pratikte hayatımız
boyunca eşlik ediyor. Örneğin polis ve itfaiye Bremenli kadınların
ve erkeklerin güvenliğini sağlıyor. Maliye müdürlüğünün işi,
vergiyle ilgili konuların güvenilir bir şekilde ele alınmasıdır. Çocuk
yuvasında, okulda ya da gençlik yardımında toplumun gençleri
desteklenir ve geleceğe önemli bir katkı sağlanır.

Finans
Finans memuru
Yüksek finans memuru
Adalet
Uzman Adliye Memuru
Yüksek adalet memuru
.
Adli Infaz Memuru
Pedagoji
Pedagog
Sosyal Pedagog
Öğretmen
Polis
Polis komiseri

editör

Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Yani kamu hizmetleri insanlarla birlikte, insanlar için çalışıyor.
Bu hizmetlerin de toplumumuz kadar canlı, bireysel ve renkli
olması gerekiyor. Burası, seçtikleri eğitimle her hangi bir iş aramak yerine anlamlı görevler üstlenmek isteyen herkes için
doğru iş yeri. Açık, motivasyonu yüksek, şehrimizdeki hayatın
şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya hevesli genç
kadrolar arıyoruz. Kamu hizmeti, güvenli ödeme, düzenli çalışma
saatleri ve işçi ve aile dostu koşullarda çeşitlilik içeren meslek
vizyonları sunuyor.
Çocuğunuzu kamu hizmetinde iyi bir mesleki kariyer konusunda
bilgilendirme fırsatından yararlanın. Sizin kızınız ya da oğlunuz
da başvuruda bulunursa çok sevinirim!

Karoline Linnert,
Serbest Hanse ehri Bremen Belediye Ba kanı

Genel I.dare

Genel I.dare

.
Uzman Idari Personel

.
Idare müfetti i B. A.

Uzman idari personel, Bremen kamu hizmetlerinin tüm resmi
makamları açıktır. Vatandaşlara sorunları konusunda danışmanlık
yapılır, başvuruları değerlendirilir. Örneğin çiftler evlendiğinde,
araçlar tescil edildiğinde, inşaat izinleri verildiğinde ya da
pasaport talep edildiğinde, idari uzman personel devreye girer.
Ancak bu kişiler aynı zamanda önemli toplantıları da hazırlar,
personel idaresinde organizasyon yapar ya da çalışır. Günlük
görev yelpazesi geniştir ve idare içerisinde görev değiştirme ya
da kendini geliştirme olanağı vardır.

İdari müfettiş olarak, memuriyetle ilgili zorlu görevleri yerine
getirmek esastır. Bağımsız olarak işlemler ele alınır ve bununla
ilgili kararlar verilir. Yüksek idari hizmetlerdeki personel örneğin
ekonomik teşvik ve şehir gelişimi, aile ve sağlık teşviki alanlarında faaliyet gösterir. Bunların yanında personel, organizasyon,
finans ve bütçe gibi alanlarda da pozisyonlar vardır. Kariyer
sürecinde çok yönlü görevlere bir de yönetim görevi eklenebilir.

Eğitim

• Değişik resmi makamlarda 5 staj aşaması

Eğitim

• İdare okulu
Önkosullar

• Değişik resmi makamlarda staj aşamaları

•

• Mezuniyet sınavı ya da meslek yüksek okulu

okulu ya da iyi bir alt düzey ortaokul
diploması
Almanca, matematik ve İngilizce
derslerinde en az geçer not
İnsanlarla ilgilenmekten zevk almak

Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi

695 € 2 / 745 €3 / 791 €4

Diploma		

Uzman İdari Personel

I. letisim		Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ)
(Eğitim ve Meslek İçi Eğitim Merkezi)
		 Doventorscontrescarpe 172 B, 28195 Bremen
		 Telefon: 0421 /361-593 71
		E-posta: simone.manz-matthiesen@afz.bremen.de / www.afz-bremen.de
1

Önkoşullar

•O
 rtaokul diploması1, ticaret yüksek
•

ya da eşdeğer bir eğitim diploması /

• ikili eğitim ›Public Management‹

2

1. yılda /

3

2. yılda /

4

3. yılda (brüt)

mezuniyeti 1

•A
 lmanca, matematik ve İngilizce derslerinde
en az geçer not

• s osyal, iletişim ve kültürlerarası iletişim becerileri

Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi

951€ 2

Diploma		

İdare müfettişi + B.A.3

I. letisim		Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ)
(Eğitim ve Meslek İçi Eğitim Merkezi)
		 Doventorscontrescarpe 172 B, 28195 Bremen
		Telefon: 0421 / 361-59911
E-posta: monika.schebsdat@afz.bremen.de
		 www.afz-bremen.de
1

ya da eşdeğer eğitim diploması /

2

(brüt) /

3

edebiyat fakültesi diploması

I. tfaiye

Finans

.
Itfaiye efi

Finans memuru

Meslek ve kader neredeyse hiçbir yerde itfaiyecilerde olduğu
kadar birbirine yakın değildir. Her gün farklıdır ve kendini
tamamen adamanızı gerektirir. İddialı ve zengin içeriklerin yanı
sıra yoldaşça birliktelik iyi bir çalışma atmosferi garanti eder.
Sonuçta nöbet ve müdahale hizmeti verirken ekiple birlikte çok
zaman geçirirsiniz. Bu durumda birlikte insanları kurtarmak,
tehlikelerle baş etmek ve riskli durumları kontrol altında tutmak
gerekir. Güç gerektiren bir görev!

Eğitim

• İtfaiye tekniğiyle ilgili temel eğitim

Önkosullar

•A
 lt düzey ortaokul diploması
• k öklü genel kültür
• çok iyi bir vücut yapısı
• itfaiyeciliğe uygun bir meslekte tamamlanmış
•

staj
Uygunluk testi

Eğitim süresi

1,5 yıl

Eğitim ödemesi		

920 € 1

Diploma		

İtfaiye şefi

I. letisim		Feuerwehr Bremen, Stab des Amtsleiters
(Bremen İtfaiyesi, Daire müdürünün konutu)
Am Wandrahm 24, 28195 Bremen
Telefon: 0421 / 30 30 -115 02
		E-posta: office@feuerwehr-bremen.org
		 www.feuerwehr-bremen.org

1

(brüt)

Bremen maliye müdürlüklerinden birinde finans memuru olarak
faaliyet gösteren kişilerin, çok yönlü bir günlük hayatı olur. Bir
yandan vergi beyannameleri ve yazışmalar işlenir. Diğer yandan
yaşamın ve ekonominin her alanından gelen insanlara şahsen ya
da telefonda vergilerle ilgili soruları konuşunda danışmanlık
yapmak gerekir. Kanun ve yönetmelik metinleriyle, sayılarla ve
elektronik veri işlemin günlük kullanımında sıkça ekip halinde
çalışılır. Burada en önemli hedef, her zaman müşterilerimizin
başvurularını ve isteklerini en iyi şekilde değerlendirmektir.

Eğitim

• Pratik eğitim aşamasından maliye
müdürlüklerine ve teorik derslere geçiş

Önkosullar

•O
 rtaokul diploması 1
• İ nsanlarla ve sayılarla ilgilenmekten zevk
almak

• e konomiye ve hukuka ilgi duymak
Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi		

695 € 2 / 880 € 3

Diploma		

Finans memuru

I. letisim		Senatorin für Finanzen Bremen
Referat Q10 – Personalbüro
(Bremen Finans Senatörü
Şube Q 10 – Personel Ofisi)
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Monika Brinkmann, Telefon: 0421 / 361-904 08
		E-posta: monika.brinkmann@finanzen.
bremen.de / www.finanzen.bremen.de
1

ya da eşdeğer bir eğitim diploması / 2 1. yılda /

3

2. yıldan itibaren (brüt)

Finans

Adalet

Yüksek finans memuru

Uzman Adliye Memuru

Yüksek finans memurları sorumlu bir pozisyonda çalışır. Kapsamlı
vergi beyannamelerini işlerler, işletmeleri denetlerler ve verdi
soruşturmasına katılabilirler. Bunları yaparken çok çeşitli
insanlarla ve bunların vergi arka planlarıyla uğraşırlar ve ekip
halinde çalışırlar. İş araçları öncelikle kanunlar, yönergeler,
sayılar ve elektronik veri işlemdir. Faaliyetin amacı, müşterilerimizin ihtiyaçlarının, isteklerinin ve başvurularının en iyi şekilde
ele alınmasıdır. Kendini adamış olanlar orta düzey yöneticiliğe
kadar yükselebilir.

Uzman adliye memurları, hukuk ve insan arasındaki önemli bir
bağlantı halkasıdır. Mahkemelerde ve savcılıklarda ofis organizasyonu, kanun uygulamaları ve idare alanlarında çalışırlar. Bunu
özellikle medeni hukuk ve ceza davalarının yanı sıra gönüllü
yargıda, örneğin evlilik ve aile, miras, velayet ya da cebri
mezatlarda çalışırlar. Bu meslek geniş görev yelpazesi ve
doğrudan halkla ilişkide olunduğu için yalnızca çök yönlü değil,
aynı zamanda da iletişime çok açıktır.

Eğitim

• Hamburg Maliyecilik Yüksekokulu,
•

Önkosullar

•M
 ezuniyet sınavı, meslek yüksek okulu mezu•

niyeti 1
İ nsanlarla, sayılarla ve ekonomik
bağlantılarla ilgilenmekten zevk almak

Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi		

951 € 2

Diploma		

Yüksek finans memuru (FH)

I. letisim		Senatorin für Finanzen Bremen Referat Q10
– Personalbüro (Bremen Finans Senatörü
Şube Q 10 – Personel Ofisi)
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Monika Brinkmann, Telefon: 0421/361-90408
		E-posta: monika.brinkmann@finanzen.
bremen.de / www.finanzen.bremen.de
1

Eğitim

Bremen Kampüsü
M
 aliye müdürlüklerinde pratik eğitim

ya da eşdeğer eğitim diploması /

2

(brüt)

• Bremen’deki mahkemelerde ve savcılıklarda
pratik eğitim

• İdarecilik okulunda teorik eğitim

Önkosullar

•O
 rtaokul diploması 1 ya da teşvik amacıyla
meslek eğitiminin tamamlandığı alt düzey
ortaokul diploması

Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi		

695€ 2 / 745 € 3 / 791 € 4

Diploma		

Uzman Adliye Memuru

I. letisim		Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(Bremen Hansa Yüksek Asliye Mahkemesi)
Am Wall 198, 28195 Bremen
Katharina Naujoks
Telefon: 0421/361-10613
		E-posta: katharina.naujoks@
		 oberlandesgericht.bremen.de
		 www.oberlandesgericht.bremen.de
1

ya da eşdeğer bir eğitim diploması / 2 1. yılda / 3 2. yılda / 4 3. yılda (brüt)

Adalet

Adalet

Yüksek adalet memuru

.
Adli Infaz Memuru

Adalet memurları, mahkemelerde ve savcılıklarda bağımsız
olarak önemli kararlar alırlar. Vasiyetleri açarlar, hapis cezalarında cezanın başlangıcını celp ederler, iflas ve cebri mezat
davalarının mahkeme duruşmalarını yönetirler ve yönetici olarak
mahkeme yöneticisi olarak çalışırlar. Kararlarını verirken
üstlerinin talimatlarına değil, yalnızca hukuka ve kanuna
bağlıdırlar. Yani bu pozisyon bir hakimin pozisyonuyla karşılaştırılamaz.

Bir toplumdaki ortak yaşamı uyumlu olarak şekillendirmek için iç
güvenliğin sağlanması gerekir. Adli infaz burada merkezi bir rol
oynar. Cazip perspektifler ve çeşitlilik içeren görevler sunar.
Yalnızca tutuklularla ilgilenip gözetim altında tutmazlar, aynı
zamanda da danışmanlık yaparlar ve refakat ederler. Sonuçta bu
kişiler tahliye edildiklerinde sosyal sorumluluklarını yerine
getirerek cezasız bir hayat sürebilmeleri gerekir. İşteki gündelik
hayat buna uygun olarak iletişime açıktır ve sorumluluk gerektirir.

Eğitim

• Hildesheim Kuzey Almanya Adalet
•

Önkosullar

•M
 ezuniyet sınavı, meslek yüksek okulu mezu•

niyeti 1
 lmanca, matematik ve tarih derslerinde iyi
A
notlar

Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi		

962 € 2

Diploma		

Yüksek adalet memuru

I. letisim		Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(Bremen Hansa Yüksek Asliye Mahkemesi)
Am Wall 198, 28195 Bremen
Armin Schlake, Telefon: 0421/361-4524
		E-posta: armin.schlake@oberlandesgericht.
bremen.de / www.oberlandesgericht.bremen.de
1

Eğitim

Memurluğu Meslek Yüksekokulu’nda eğitim
B
 remen’deki mahkemelerde ve savcılıklarda
pratik eğitim

ya da eşdeğer eğitim diploması / 2 (brüt)

• Bremen adli infaz kurumunun tüm alanlarında
pratik eğitim

•Ö
 rneğin infaz hukuku, psikoloji, politika, kriminoloji konusunda teorik eğitim

Önkosullar

•O
 rtaokul diploması 1
• s orunsuz bir temiz kağıdı

Eğitim süresi

2 yıl

Eğitim ödemesi		

1300 € 2

Diploma		

Adli infaz hizmeti baş sekreteri

I. letisim		Justizvollzugsanstalt Bremen
(Bremen Adli İnfaz Kurumu)
Sonnemannstraße 2, 28239 Bremen
Eğitim yöneticisi: Oliver Nass
Telefon: 0421/361-15762
		E-posta: oliver.nass@jva.bremen.de
www.jva.bremen.de

¹

ya da alt düzey ortaokul diploması + tamamlanmış meslek eğitimi / ² (brüt)

Pedagoji

Pedagoji

Pedagog

Sosyal Pedagog

Pedagoglar çocuklarla, gençlerle ve kısmen de ailelerle çeşitli
sosyal pedagoji alanlarında birlikte çalışırlar. Çocuklara ve
gençlere, kişisel gelişim yolunda destek olur ve eşlik eder ve
toplumumuz içindeki yerlerini bulmalarına yardımcı olurlar.
Eğitim süreçlerini başlatırlar, bağımsız davranışları, kişisel
faaliyetleri ve çevrenin tüm duyularla algılanmasını desteklerler
ve duruma uygun davranma becerisini güçlendirirler. Kısacası:
Pedagoglar çocukları yaşamın çeşitli alanlarında desteklerler!

Dezavantajlı insanların da kişiliklerini ve becerilerini mümkün
olduğu kadar iyi bir şekilde geliştirme fırsatını hak eder. Sosyal
pedagoji ve sosyal hizmetler buna önemli bir katkıda bulunur. Bu
alanda çalışan kişiler öncelikle çocukların ve gençlerin yaşam
ilişkilerine uyum sağlamalarına, kriz durumunda ve sosyal açıdan
sorunlu ortamlarda bulunan insanlara ya da ailelerin ya da
grupların birlikteliğini tehdit eden çatışmalarda yardım sağlar.
Bu amaçla danışmanlık yapılır, Beceri kazandırılır, eşlik edilir,
aracılık yapılır ve organizasyon yapılır.

Eğitim

• Ön staj
•1
 .+ 2. yıl: Sosyal Pedagoji Meslek Okulu
•3
 . yıl: Meslek stajı

Önkosullar

•O
 rtaokul diploması1 (Almanca notu 3)
• Çocuklarla ve gençlerle çalışmaya özel bir ilgi

Eğitim

• Bremen Yüksekokulu’nda eğitim
•b
 ir yıllık meslek stajı

Önkosullar

•M
 ezuniyet sınavı ya da meslek yüksek okulu
mezuniyeti 1

• T olerans, saygı, ekip çalışmasına yatkınlık ve

duymak

iletişim yetenekleri

Eğitim süresi

4 yıl

Eğitim süresi

3,5 yıl standart eğitim süresi + 1 yıl staj

Eğitim ödemesi		

Yok; meslek stajı sırasında 1244 € 2

Eğitim ödemesi		

Yok; meslek stajı sırasında 1454 € 2

Diploma		

Devlet tarafından tanınan pedagog

Diploma		Sosyal hizmetler ya da sosyal pedagoji

I. letisim		Fachschule für Sozialpädagogik SZ Neustadt
(SZ Neustadt Sosyal Pedagoji Meslek Okulu)
Delmestraße 141 B, 28199 Bremen
Telefon: 0421/361-18340
		E-posta: 364@bildung.bremen.de
www.sznberuf.schule.bremen.de

1

ya da eşdeğer eğitim diploması / 2 (brüt)

alanında devlet tarafından tanınır

I. letisim		Hochschule Bremen, Soziale Arbeit
(Bremen Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler)
Neustadtswall 30, 28199 Bremen
Ingo Heidrich
Telefon: 0421/5905-27500
		E-posta: ingo.heidrich@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de
1

ya da eşdeğer eğitim diploması + bir yıllık ön staj / 2 (brüt)

Pedagoji

Polis

Öğretmen

Polis komiseri

İyi bir eğitim kişisel gelişim ve iş piyasasındaki başarı için en iyi
fırsatları yaratır. Elbette iyi eğitim için iyi öğretmenler gerekir.
Çocuklara ve gençlere genel eğitim veren okullarda ya da meslek
okullarında, bireysel öğrenim yollarında eşlik ederler. Motive
ederler, öğrenim süreçlerini başlatırlar, destekler ve talep ederler
ve evlatlarını yönlendirirler. Hangi okul türü olursa olsun:
Öğretmenler ders verir, değerlendirir, danışmanlık yapar ve
okulları gelecek nesillerin sorumluluğunu taşıyarak geliştirirler.

Polisi önemli görevler bekler: Başta her şey gösterilerdeki ya da
futbol maçlarındaki güvenlik, trafik kontrolleri ya da şahısların ve
eşyaların soruşturulması çevresinde döner. Ardından ya koruma
polisliği, kriminal polislik, nöbet polisliği ya da sahil koruma ve
trafik polisliği gelir. Yıllar içerisinde bir polis komiseri patlayıcı
uzmanı ya da köpek rehberi olarak, kanıt toplama ya da tehlikeli
madde uzmanı olmak üzere uzmanlaşabilir. Çalışmalar neredeyse
her zaman ekip halinde yapılır ve çalışma saatleri esnektir.

Eğitim

• Üniversite eğitimi
•1
 ,5 yıl bir okulda ve Eyalet Öğretim

Eğitim

eğitim

•p
 oliste uzun süreli pratik eğitim
• Spor ve kendini savunma

Enstitüsü’nde hazırlık hizmeti

Önkosullar

•O
 lgunluk sınavı
• Hayat boyu mesleki ve pedagojik meslek içi

• Bremen Kamu İdaresi Yüksekokulu’nda

Önkosullar

• o lgunluk sınavı, meslek yüksek okulu sınavı 1,

eğitim motivasyonu

Eğitim süresi

Üniversite ve master eğitimi 1

Eğitim ödemesi		

Yok; hazırlık hizmetinde yaklaşık 1000 € 2

Diploma		

İkinci lisans

I. letisim		Universität Bremen (Bremen Üniversitesi)
Bibliothekstraße 1
28359 Bremen
Ursula Engels ve Johannes Bock
Telefon: 0421/218-61913
		E-posta: stz.lehramt@uni-bremen.de
www.bildung.bremen.de

1

artı 1,5 yıl hazırlık hizmeti / 2 (brüt)

ileri ortaokul diploması

• Uygunluk testi
• b edensel form, B sınıfı ehliyet
• sabıkasız olmak
Eğitim süresi

3 yıl

Eğitim ödemesi		

951 € 2

Diploma		Polis komiseri
I. letisim		Polizei Bremen (Bremen Emniyeti)
Niedersachsendamm 78–80, 28201 Bremen
Telefon: 0421/362-12644
		E-posta: peter.feldmann@polizei.bremen.de
www.polizei.bremen.de
1

ya da eşdeğer eğitim diploması / 2 (brüt)

www.ausbildung.bremen.de

