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Германы ажил мэргэжлийн 
зөвлөх үйлчилгээний загвар  
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ХБНГУ-ын Хөдөлмөрийн агентур /ХА/-ын зорилго: 
Залуучуудын хэрэгцээ шаардлагад тохирсон ажил, 
мэргэжлийн сонголтонд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх 

ХА-ын гол оролцоо нь: Einmündungsquote, 
сонгосон мэргэжил боловсролоо амжилттай 
эзэмших 

Боловсролын тогтвортой байдал, харилцаа 
(Abbruchquote) 

Цахим сүлжээн дэх matching хэлбэрийг ашиглах 

ХА-тай зөвшилцсөний /зөвлөсний/ үндсэн дээр 
амжилттай сонголт хийх 

Эдийн засгийн / Нөөц бололцоо 

ХА нь DL-г төрөл бүрийн төвшинд 
хүргэдэг бөгөөд чанар, стандартыг 
мөрддөг (Standards) 

Мэргэжилийн чиг баримжаа олгоод, 
зөвлөгөө өгөх  

Зөвлөгөө, үйлчилгээний үр нөлөөг 
нэмэгдүүлэх 

Боломжит бүх нөхцөл бололцоог 
ашиглах, илрүүлэх 

Сүлжээнд ажиллах 

Бид бүх залуу хүмүүсийн эзэмшихээр 
хүссэн мэргэжил нь бодит байдал дээр 
тэдний хэрэгцээ шаардлагад тохирж 
буй эсэхэд нь туслалцаа дэмжлэг 
үзүүлдэг.  

Бүх залуу хүмүүс туслалцаа 
дэмжлэг авсан байх бөгөөд тэд 
ажил, мэргэжлийн сонголттой 
тулгарахад хариуцлагатай, 1 байна. 

 
Туслалцаа, үйлчилгээ:  
 
Мэргэжил 
сонголтондоо хандах 
өөрийн гэсэн 
мэдээлэлтэй болоход 
нь зөвлөх 

Туслалцаа үйлчилгээ: 
 
 
Боловсрол эзэмшихэд 
нь дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх 
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Хөдөлмөрийн агентурын үйл ажиллагааг 

сайжруулах анхны босго 

…Förderung: 
von Einzelprojekten sowie 

z. T. als Kofinanzierungs-

partner im Rahmen der 

Maßnahmen der vertieften 

Berufsorientierung und 

Berufswahlvorbereitung nach § 

48 SGB III 
 

Bundesagentur 
für Arbeit unterstützt 

das Gelingen des 
Übergangs Schule – 

Beruf durch… 

…Мэргэжлийн чиг 

баримжаа:  

Ерөнхий боловсролын бүх 

сургуулийн МЧБО хэрэгтэй 

сурагчдад  
…ганцаарчлан болон  

МЧБО бусад сүлжээ 

…Зөвлөгөө:  

Мэргэжил  сонгох 

шийдвэрийн өмнө 

байгаа ямар нэгэн 

хүнд 

…Сургалт, сургуульд 

хамрагдахад нь туслах, 

холбох 
Хэн нэгэнд+ яг сонгосон 

залууст болон ажиллагсдад 

дэмжлэг үзүүлэх 

…Нөхцөл 

шаардлага тавих: 
Ажлын байранд өсөж 

дэвшихэд саад болж буй 

хувь хүний проблэм 

эсхүл оюутан сургуулиа 

хаяхаас сэргийлэх 
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Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжууд 
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Ажил мэрэгжил Дээд боловсрол Сургууль 

Мэргэжилийн чиг баримжаа олгох 
 

▬ Ганцаарчилсан, Жишээлбэл, сургууль дээр 

яриа зөвлөгөөн хийх 

▬ Гүнзгийрүүлсэн, Жишээлбэл, гүнзгийрүүлсэн 

МБО юм уу ажил мэргэжлээ сонгох бэлтгэл 

хийх 

▬ Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, Жишээлбэл, 

ном товхимол, брошур, ТВ, радио, 

мэргэжлийн сэтгүүл, сонин гм 

Зөвлөгөө өгөх 

Мэргэжил сонголтонд бэлтгэх 

▬ Охид болон өсвөр үеийнхэн, эмэгтэйчүүдэд 

тусгайлсан уулзалтын үр дүнд зөвлөгөө өгнө  

▬ Богино хэмжээний хугацаа болон цагт 

ярилцлага хийх 

Сургалт, сургуульд хамрагдахад нь 
туслах, холбох 

 

▬ Сургалт /сургууль, боловсрол/-д тавигдах 

шаардлагуудад тохируулан тухайлсан 

ярилцлагыг урьдчилсан нөхцлөөр бэлтгэдэг. 

▬ Биечлэн уулзах зөвлөгөө болон JOBBÖRSE- 

Нөхцөл, шаардлага тавих 
▬ Ажилд анх орох хөтөч– BerEB 

▬ Ажил мэргэжилд бэлтгэх ерөнхий хөтөч – 

BVB 

▬ Ажил мэргэжлийн явцад туслах – abH 

▬ Мэргэжлээ гүнзгийрүүлэхэд хөтлөх – EQ 

▬ Үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн биш байгууллага – 

BaE 

▬ Мэргэжлийн сургуульд суралцахад – BAB 

▬ Die BA wirkt auf Vernetzung aller Akteure, Absprachen und Kooperationen hin.  

▬ Der Zusammenarbeit mit den Schulen kommt eine besonders wichtige Rolle zu. 



Мэргэжилийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ 
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ХА-ын Мэргэжилийн чиг баримжаа олгох 
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ВO-ын бодит үүрэг 
 

 Prävention durch 

   урьдчилсан МЧБОҮ 

 

 Ажил мэргэжлээ сонгох 

хувийн сонголтыг нь 

чадавхижуулах, 

идэвхижүүлэх. 

Ингэснээр сургалт, 

сургуулиа хаяхаас 

сэргийлэх 

 

 Сонгосон салбартаа 

амжилт гаргахад нь 

хүчирхэгжүүлэх 

 

 Сургууль-Мэргэжил, 

ажил-д суурь чадвар 

эзэмшүүлэх 
 

Ерөнхий стандарт 

 
 Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчид 

болон мэргэжлийн 

сургуулийн 1-2р шат 

 бүх төрлийн сургуулиуд 

хамаарна. Жишээ нь 

тусгай дунд сургууль г.м 

 

Бүх сургуулийн, бүх 

ангийн сурагчдад 

зориулсан ярилцлагын 

тусгай цаг байдаг бөгөөд 

багадаа 2 цаг 

BiZ/BiZmobil 
 

 

 

Харилцаа, сүлжээ, 

холбоог 

нэмэгдүүлэх 

Сүлжээний ажлыг 

эрчимжүүлэх/ урилгыг 

зохион байгуулах: 

 Хөдөлмөрийн агентур 

нь харилцаа холбоог 

нэмэгдүүлэх тал дээр 

санаачлага гаргаж, 

хамтын ажиллагааг 

зохион байгуулна. 

    
 

 

 

 

Зөвлөх үйлчилгээний 

хүчин чадал 

 МЧБОҮ-ний бүрдэл-

хөдөлмөрийн агентур 

бүрийн өөр өөрийн 

хувийн чадавхи 

 Сургууль болгонд 

мэргэжил сонгоголтод 

бэлтгэх сургуулийн 

мэргэжилтнийг 

хөгжүүлж, дэмжиж 

ажиллах  

Орон нутгийн болон  

олон нийтийн сүлжээг 

оролцуулах 

 эерэг туршлагатай 

төсөл хөтөлбөрүүдийг 

нэгтгэх  (бүсийн/бүсээс 

гадна 

 МЧБОҮ-ний урилгыг 

тасралтгүй явуулна 
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Хөдөлмөрийн агентурын МБЧОҮ  

энгийн арга болон практиктай хосолсон ойлголт 

▬ Мэргэжлийн зөвлөхүүдийн тогтмол гүйцэтгэх үүрэг 

• Сургууль дээрх сургуулийн ярилцлага уулзалт / эсхүл ажил мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгдөг төв  дээр/ 

• Мэргэжлүүдийн талаарх яриа эсхүл/мөн үйлчлүүлэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцдэг 

илтгэл, мөн Workshops/Seminare 

• Их дээд сургуулиуд болон сургуулиуд дээр гүнзгий шатны багийн ажил 

• Veranstaltungen für Lehrkräfte/Schulleitungen/sonstige Partner 

• Бусад уулзалт, ярилцлагуудыг зохион байгуулж, хийх 

▬ Мэргэжлийн зөвлөхүүдийн хувь эцэг, эхчүүд бол хамгийн чухал хэсэг 

• Хүүхдүүдийн хувьд тэд бол „Үлгэр жишээ-гол дүр“  

• Хүссэн, хүсээгүй хүүхдэд эцэг эхийн шийдвэр гол нөлөө үзүүлдэг 

• Хүүхдийнхээ сул талууд болон эерэг талуудыг тэд хамгийн сайн мэднэ 

• Хэрхэн хүчирхэгжүүлэх, эсвэл гүнд нь хүрэхийг мэддэг 

• идэвхитэй, хариуцлагатай мөн хамгийн тохирсон мэдээллийг хэрэглэх боломжтой 

• Судлаач зөвлөхийн зөвлөсөн шаардлагатай зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
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▬ Ийм учраас зөвлөхүүд эцэг эхийг нь зөвлөгөөнд оролцуулдаг 

• Эцэг эхтэй нь хамт хийх: сургууль дээрх уулзалт эсвэл BiZ, Elterncafés эсвэл 

Seminare 

• Хувийн уулзалт 

• Эцэг эхчүүдэд зориулсан мэдээллийн тусгай цаг, хэрэгсэл 



Seite 8 

МЧБОҮ -г Хөдөлмөрийн агентурт болон сургуулийн хүрээнд зөвхөн 
мэргэжлийн зөвлөхийн оролцоотойгоор хийж, Мэргэжлийн чиг сонголт 
болон мэргэжлийн чиг баримжааг олгоно. 

Мэргэжил 

сонголтонд 

зориулсан илүү 

сайн бэлтгэл 

Зорилго 

Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчид 
 

Онцлог 
 

3- дагч санхүүжилт багадаа 50%  

BA 2009 оноос хойш жил бүр 50 сая евро зарцуулж 

ажиллаж байна 

Ажил мэрэгжилдээ тохирсон ур чадвартай байлгах 

Ажил, мэргэжлийн талаар практик ойлголттой 

болгох 

 

 
 

Ажиллах групп 
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МЧБОҮ-г  § 48 SGB III-аар баталгаажуулдаг 
бөгөөд МЧБОҮ-ний орчин үеийн сонгодог, 
нэмэлт тайлбар 



Seite 9 

Мэдээллийн сүлжээний оролцоотойгоор ажил 

мэргэжлийн талаар бүхий л ойлголттой болж болно 
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▬ Zentrale Online-, Digital-, Printmedien wie 

 - planet-beruf.de 

 - abi.de 

 - studienwahl.de 

 - BERUFENET 

 - KURSNET 

 - BERUFE TV 

 - online regionale Publikationen 

▬ Berufsinformationszentren (BiZ)  /мэдээллийн төв/ 

http://www.planet-beruf.de/Planet-Beruf.1.0.
http://www.abi.de/index.htm;jsessionid=35A43EAA20B97FA7E6629F4334B49815
http://www.studienwahl.de/index.htm
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
http://www.berufe.tv/
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Network бол сургууль-мэргэжил-ажил хөдөлмөрийн талаар 

бүх ойлголтыг олгодог 

Нийт сурагчдаас 5 
хүрэхгүй хувь нь 
сургуулиа төгсөж 
чаддаггүй.1  
  

 

260.000 орчим хүн ямар 
нэг зүйл эрхлэхгүй2   
  

Нийт оюутнуудын 25% 
нь сургуулиа хаядаг: 
Мөн хагас нь 
үйлдвэрийн газруудад 
ажиллаад, эсвэл 
ажилчин нь болдоод 
үлддэг3 

25-аас доош насны 
нийт залуусын 12% нь 
ямар нэгэн сургуульд 
хамрагдаагүй байна. 4 
 

Их сургуулийн 
Бакалаврант 
оюутнуудын 33 % нь, 
дээд сургуулийн 
баклаварт сурдаг 
оюутнуудын 23% нь 
сургуулиа хаядаг.5 
 

 

Хөдөлмөрийн зах 
зээлд дэх бүтцийн 
өөрчлөлт: Бага 
мэргэшсэн 
ажилтнуудад ажиллах 
боломж бүр л хомс 
болж байна. 

1 BIBB, Berufsbildungsbericht 2015, Seite 62 
2 Statistisches Bundesamt, Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung – Anfänger im Ausbildungsgeschehen nach Sektoren und Ländern, 2014 
3 BIBB, Berufsbildungsbericht 2015, Seiten 60 
4 Datenreport zur Berufsbildung 2015, Seite 295 
5 DZHW-Studienabbruchstudie 2014 (Heublein et al. 2014) 

- Хөдөлмөрийн 

агентур нь 

харилцаа 

холбооны 

бусад хамтын 

ажиллагааг 

дэмжсэн 

хэвээр байна. 

- Сургуулиудтай 

хамтын 

ажиллагаа нь 

хамгийн чухал 

боломж 

байсаар л 

байна. 

 

НХА, Улс төр болон 
Хөдөлмөрийн агентурын ажилтан 

network-д хамтдаа байдаг 
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Netzwork сургуулиас ажил мэргэжилрүү шилжихэд 
гарц болдог 

▬ Ажил мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөгөө нь цахим 

орчин бол маш том үүрэгтэй гэдгийг баталдаг. Учир нь 

тэд хамтдаа байвал илүү үр дүнтэй. Тиймээс 

хөдөлмөрийн агентур нь сургуулиас ажил мэргэжилрүү 

шилжихэд цахим сүлжээ гарц болдог учраас дараах 

зүйлүүдтэй жишиж ойлгодог 

 

 

 

• Өрөө тасалгаа 

• Нэгтгэл, нэгдэл 

• Байгууллага  

• Сургууль  

• Боловсрол дамжуулагч 

• Төсөл хөтөлбөр 

• Олон нийтийн байгууллага 
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Залуучуудад зориулсан зөвлөгөө 
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Ажил хөдөлмөрийн тухай зөвлөгөө 

 тогтоосон цагтай, дунджаар 1 цаг  

 хүсвэл эцэг эхтэйгээ хамт байж болно 

 залуу хүмүүс өөрсдийннь хүссэн ажил хөдөлмөрийг дэмжих 

 өөрийнх нь чадварт тохируулж ажил хөдөлмөрийн үнэлгээ өгөх, шүүмжлэх, 
үнэлэлтийг хамтдаа гаргах 

 ур чадвар, авъяас, сонирхол, хөгжих бололцоог нь олж харах, түүнд 
түшиглэсэн ярилцлага зохион байгуулах 
 

 ggf. Тестийн тусламжтайгаар ажил хөдөлмөрийн сонголт хийж болно 

 Эмнэлэгийн /өвчний/ эсвэл сэтгэцийн эмчийн оношлогоо, өргөдөл хүсэлтийн дагуу  
   (Хөдөлмөрийн агентурын хариуцсан ажилтан) 

 Үргэлжилсэн зөвлөгөө 

 

Dienstleistungsangebot Berufsberatung 05/2015, AV21, © Bundesagentur für Arbeit 
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Залуу хүмүүс зөвлөгөөний цаг бүрт өөр өөр  
зүйлийг голчилдог 

Учир шалтгааны үнэлгээ: 

Тухайн хүүхдэд туслах 
хэрэгцээ шаардлага байна 
уу, тэрхүү тусламжийг 
хүлээж авах хүсэл байна 
уу, 

 

 

Жишээлбэл, доорх чадваруудад 
дэмжлэг, үнэлэлт өгөх 

Асуудлаа шийдвэрлэх чадвар 

Өөрийгээ үнэлэх чадвар 

Мэдээллийг боловсруулах чадвар 

Хариуцлага хүлээх чадвар 

Бодитоор харах чадвар 

 

 

 

Хүссэн мэргэжил сонголт нь 
бодит болох талаар  
товтвортой, төвлөрсөн 
бодолтой байх.  

 

 

Шийдвэр гаргах үедээ 
тогтвортой, төвлөрсөн 
байх. 

Хүссэн мэргэжил 
сонголтынх нь талаарх 
төсөөлөл (цар 
хүрээ,тэнцэж тохирох эсэх, 
холбож өгөх боломж г.м) 

Дэмжлэг юунд чиглэгдэх? 

Жишээлбэл,. 

 

Идэвхитэй байх 

Санаачлага гаргах 

 

 

 

Шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг 

үзүүлэх 

Бодит эсэх? 

Зөвлөгөө бол  Сайн 
дурын үнэгүй 

саармаг 
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1залуу үйлдвэрийн ажил хийхийг хүсэж, мэргэжил сонголтын 

талаар зөвлөгөө авахыг хүсэв. 

? 

 

Энэ залуу хүссэн 

сургуульдаа хэр 

нийцэх вэ? 

Тэр сургуулиа 

төгсөж чадах уу?  

 

Мэргэжилдээ хэр 

тохирохуйц вэ? 

Боловсролын зах 

зээл дээр түүнд хэр 

их боломж байгаа 

вэ?  

Суралцах боломж 

болон үйлдвэр, 

байгуулланы 

шаардлага? 

Зуучлах 

боломжтой юу ? 

 

?  

 

 

 

 

Энэ залуу заавал 

ямар нэгэн 

боловсрол эзэмших 

шаардлагатай юу? 

 

Мэргэжил 

шаардлатай эсэх? 

? 

Сургалтын цар хүрээ, мэргэжлийн талаар 
ойлгуулах нь /тодорхойлох/ 
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Сургалтын цар хүрээ – Мэргэжилдээ нийцэх 
байдал – зуучлах боломжтой эсэх  

Зуучлах  

боломж 

Мэргэжлийн  

тухай  

ойлголт 

 

Онцлог төрх байдал, 

Тухайн орон нутгийн  

хэрэгцээ шаардлага, 

Тухайн зах зээлд  

холбогдсон байдал 

  

Аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэх  

дээд төвшин болон  

сэтгэл ханамж 

Төгссөн сургууль, хэлбэр,  

хувь хүний чадвар, 

 мэргэжлээ эзэмшсэн байдал,  

нийгэм болоод урлаг соѐлын  

онцгой авъяас чанар  

Ажил мэргэжилтэйгээ уялдсан  

шинж чанар 

болон аливаад хандах  

хувь хүний шинж чанар 

 

Хувийн болон нийгмийн  

хуваарилалт, 

сэтгэлд нийцэх байдал 

Боловсролын  

тойрог 

ЕБС болон  

Хөдөлмөрийн чадвар,  

сургуулийн тухай  

энгийн ойлголто 

 



Сургуульд зуучлах 
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Хөдөлмөрийн агентураар сургуульд холбох буюу 

зуучлах 
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Өөр өөр өнцгөөс 

харсан мэдээлэл 

солилцоо болон 

хамгийн боломжит 

match-үр дүн буюу 

зөвшилцөлд хүрэх 

• Ажил олгогчоос ирэх 

өндөр шаардлагыг 

урьдчилан харах 

• Боловсролын төвшин дэх 

онцгой шаардлагуудыг 

хангасан  байх 

•  зуучлалын хамгийн 

тохиромжтой санал 

• Зуучлалын саналын тоо 

болон ажил олгогчийн 

зүгээс тавьсан хүсэл 

сонирхлыг  мэдэгдэх 

 

• Суралцахыг хүссэн 
залууст бүгдэд нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тэдэнд зориулагдах 
тусламж, дэмжлэг бүр 
өөр өөр байна. 

• Залуу хүний өөрийнх 
нь нөхцөл байдалд 
түшиглэнэ. (Дэмжих 
эсхүл татгалзах) 

• Ганцаарчилсан 
ярилцлагын үр дүнд 
хувь хүний шинж, 
боловсорсон байдал 
зэрэгт нь тохирсон 
зуучлал үзүүлнэ. 

Сургууль хайгч 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
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Сургуульд зуучлах үйлчилгээ нь тодорхой  

/оновчтой/ үйл явц  
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▬ Тухайлсан хүнд зориулсан зөвлөгөө үйлчилгээ нь залуусын 
хувьд урьдчилсан онцгой нөхцөлтэй байдаг бөгөөд энэ нь 
суралцаж болох мэргэшлийн хуваарьтай уялдах ѐстой. 

▬ Хөдөлмөрийн агентурын online JOBBÖRSE – цахим ажил хайгч 
программ 

 

 

 

 



Дэмжлэг, туслалцаа 
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Мэргэжил эзэмших/үргэлжлүүлэн суралцах/–д 

туслах /шуурхай болон тухайлсан хүнд 

Мэргэжлийн 
боловсрол 

Боловсрол- 
Тусламжийн хөтөч 

Мэргэжлээ  
өөрчлөхөд зориулсан 

хөтөч 

Мэргэжил 
эзэмшихээр 

 бэлтгэж буй үеийн 
хөтөч  

Мэргэжлээ  
гүнзгийрүүлэ

х алхам 



Back-up 
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Хөдөлмөрийн агентурын “зөвлөх” гэж 
хэн бэ? 

        Зөвлөгөө үйлчилгээний хүчин чадал 

• Ойролцоогоор 3000 зөвлөхүүд байдаг (Sek I und Sek II) 

• Хөдөлмөрийн агентурын дээд сургууль (HdBA) нь Зөвлөх 

үйлчилгээний чиг баримжаа олгох болон und Fallmanagement (BBF) 

буюу 

• Гүнзгийрүүлсэн мэргэжил болон салбарын боловсрол олгодог 

• Нэмэлт/ мэргэшсэн болон гүнзгийрүүлсэн зөвлөхүүдийг тогтмол 

бэлтгэдэг 
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Mein Start in die Ausbildung  

▬ planet-beruf.de ist eine mehrfach 

preisgekrönte Medienkombination 

der BA. Sie besteht aus dem 

Internetportal www.planet-beruf.de  

und verschiedenen Printmedien.  

▬ Das Portal bietet 

handlungsorientierte Informationen 

zur Berufswahl und Selbsterkundung, 

zu Berufen und 

Ausbildungsmöglichkeiten. 

▬ Zielgruppe  sind Jugendliche bzw. 

Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I vor der Berufswahl.  

▬ Sie richtet sich auch an Lehrkräfte 

und Eltern.  

▬ Top-Thema als Schwerpunkt alle 14 

Tage im Portal 
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http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/


Seite 25 

              dein weg in studium und beruf 
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▬ Portal für 

 Schülerinnen und Schüler 

 Studierende 

 Eltern 

 Lehrerinnen und Lehrer 

 Berufsberaterinnen und Berufsberater 

▬ informativ, 
umfassend, 
unterhaltsam mit   

 Reportagen 

 Filmen 

 Blogs etc. 

http://www.abi.de/index.htm?zg=schueler
http://www.abi.de/index.htm?zg=studierende
http://www.abi.de/index.htm?zg=eltern
http://www.abi.de/index.htm?zg=lehrer
http://www.abi.de/index.htm?zg=berater
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Berufsinformationen einfach finden 
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<< Informationssystem  
Berufskundliches Leitmedium mit über 3000 

Berufsbeschreibungen  

<< aktuelle Informationen  
zu Ausbildung – Tätigkeit – 

Arbeitsmarkt – und mehr 

<< Bilder und Filme                  
aus dem Berufsalltag machen den Beruf 

erlebbar 

<< Steckbriefe                          
zum Ausdrucken und  
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Das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung 
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▬ Für Bildungssuchende –  Bildung 
passt zu mir 

• Ausbildung 

• Studium 

• Weiterbildung 

• Rehabilitation  

 

▬ Für Unternehmen – Personal  

aktiv fördern 

• Aktive Personalentwicklung 

• Führungskräfte 

• Selbstständigkeit 

• Unternehmensnachfolge  

 

▬ Für Bildungsanbieter – Ihre 

Bildungsangebote 

• Login für Anbieter 

• Newsletter 

• XML-Upload 

• KURSNET optimal nutzen 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/berufsabschluss.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/studium.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/beruflichWeiterbilden.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/beruflicheRehabilitation.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen/personalQualifizieren.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen/fuehrungskraefteAufbauen.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen/selbststaendigkeitVorbereiten.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/unternehmen/unternehmensnachfolge.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter.do
https://www.kursnet-online.arbeitsagentur.de/onlinekurs/
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter/newsletter.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter/xmlUpload.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter/xmlUpload.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter/xmlUpload.do
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungsanbieter/kursnetOptimalNutzen.do
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Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit 

▬ BERUFE.TV bietet über 
350 berufskundliche 
Filme in HD-Qualität an: 

 Ausbildungsberufe 

 Studienberufe 

 Chancen mit Behinderung 

 Weitere Filme  

▬  Zusatzangebot für 

zuständige Stellen und 

Verbände 

▬ BERUFE.TV gibt es auch 
mobil als App auf iPhone, 
iPod Touch sowie iPad und 
Android. 

▬ BERUFE.TV registrierte 
bisher über 6 Mio. Film-
abrufe 
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