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Belediyemizde staj imkânı
Dresden Eyalet Başkenti, yüksek yaşam kalitesinin ve kültürel çeşitliliğin
ön planda olduğu 550 binden fazla nüfuslu büyük bir şehirdir. Burada
barok mimari eserler ve muhteşem sanat hazineleri, kıpır kıpır bir bilim
ve teknoloji camiasıyla buluşuyor. Gerek Elbe Nehrinin her iki kıyısındaki
geniş yeşil alanlar gerekse kentin ünlü sarayları ve şarap bağları, yurt
içinden ve yurt dışından çok sayıdaki ziyaretçiyi büyülüyor. Sizi iyi
işleyen ve yaşanılır bir kenti ve kent toplumunu şekillendirmeye katkıda
bulunmaya davet ediyoruz!
Heyecan verici bir staj yeri mi arıyorsunuz? Pratik mesleki deneyim
kazanmak isteyenler için birçok staj olanağı sunuyoruz.
Okul, mesleki eğitim, yeni meslek edindirme veya üniversite/yüksekokul
kapsamında staj yapmak zorunda olan herkes bize başvurabilir. Aynı
durum, bir dil kursuna katılanlar için de geçerlidir. Ayrıca mesleğe yönelik
bir staj için başvurmak da mümkündür.
Başka bir ülkenin vatandaşı olup zorunlu stajlarını belediyemizde yapmak
isteyen kişilere kapılarımız sonuna kadar açıktır.
Önemli not: Kapasitelerimiz sınırlı olduğundan ne yazık ki isteğe bağlı
staj olanakları sağlayamıyoruz. Staj başvuruları mevcut olanaklara göre
eksiksiz bir başvuru dosyası esasında değerlendirilir.

Başvuru dosyanız
Staj başvurunuz için bize lütfen aşağıdaki evrakları gönderin:
■
■
■
■
■
■

Kendinizi tanıttığınız bir başvuru mektubu
Çizelge formatındaki özgeçmişiniz
Varsa diploma fotokopileri
Varsa referans mektupları ve sertifikalar
Zorunlu bir staj söz konusu olduğuna dair bir belge, veya
Öğrenim belgesi (üniversite/yüksekokul öğrencileri için)

Başvurunuzda ayrıca şunları belirtmenizi rica ediyoruz:
■
■
■

Stajınızı ne zaman yapmak istediğiniz
Neler öğrenmek istediğiniz
Hangi müdürlük veya kuruluşta çalışmak istediğiniz

Belediyenin müdürlükleri ve kuruluşlarının listesini internette www.
dresden.de/aemter adresinde bulabilirsiniz. İhtiyacınıza göre başvurunuzu
internet üzerinden ilgili müdürlük ve kuruluşlara ya da doğrudan e-posta
ile praktikum@dresden.de adresine gönderebilirsiniz.
Başvurunuzu dört gözle bekliyoruz!
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