Serbest meslek = Göçmenlere eşit
e it fı
fırsatlar yaratan yol.
Bremen eyaletin EFRE finansman desteği ile, göçmenlerin entegrasyonunu
kolaylaştırmak amacıyla iş yeri açma kosunda danısmanlık hizmeti vererek destek
sunuyoruz.
Kendi şirketinizi açmada sadece iyi bir iş fikri ve cesaret degil, ayrıca birçok bilgi,
uzman tavsiyesi ve pratik yardıma ihtiyacınız gerekmektedir.
Özellikle küçük şirket ve işletmeler bölgemizde giderek daha önemli hale geliyor. Her
yeni başlangıç sadece Bremerhaven'deki ekonomiyi desteklemekle kalmıyor, aynı
zamanda yeni işyerlerinde istihdam sağlanmis oluyor.
Tüm bu konuları içeren Göçmenlerin özel ihtiyaçlarına hitap eden bir hizmet paketi
oluşturduk.
Şirket
irket sahibi olma yolunda ilk adı
adım.
1. Danışma aşaması.
Yapmak istediğiniz iş fikrinizin sizin açinizdan ne gibi şans ve risk barındırdığı
konusunda size:
• İş fikrinin analizi ve değerlendirilmesi.
• Piyasadaki şansınızın kaba tahmini.
• Dış koşulların tahlili.
• Bireysel yaşam koşullarınızın analizi.
• Hangi mesleki niteliklerin gerekliliği.
2. Uygulama aşaması.
Şimdi kesinleşiyor. İhtiyaç ve gereksinimleri açıklığa kavuşturdukdan sonra:
• İş konseptinin geliştirilmesinde destek.
• İstihdam ajansı veya iş merkezi aracılığıyla finansman olanak tespiti.
• finansman olanak araştırılması.Örnegin BAB, "Bremen ve Bremerhaven Kalkınma
Bankası" vs.
• STARTHAUS Bremerhaven ve Bremen ile işbirliği içinde destek.
• afz seminerlerine katılım: örnegin ticaari temel bilgiler, pazarlama vs.
Bu Fırsatlarımızdan yararlanabilirsiniz.
Böylece bir bireyin güçlü yönleri daha da güçlü bir bütünle birleşir.
Ne yapmak istediğinizi söyleyin. Düşüncelerinizi ve dileklerinizi gerçeğe
dönüştürmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizi arayın ve randevu alın.
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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan (ERRE) Ekonomi, Çalışma ve Limanlar Senatörü
tarafından finanse edildilmistir.

Gefördert durch den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des
Landes Bremen
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