ARBEIT & LEBEN gGmbH
Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik
ediyor ve destek oluyoruz.
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KURUM
ARBEIT & LEBEN gGmbH 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim Merkezleri
arasında devlet tasdikli eğitim kurumu olarak daimi yerini almıştır. Eğitim, danışmanlık, proje
yöneticiliği ve süreç danışmanlığı geniş kapsamlı hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Sendikalar,
işletme temsilcilikleri, kamu kuruluşları, özel şirketler ve sivil şahıslar hizmetlerimizden yararlanan
müşterilerimizdendir.
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PROFILIMIZI TANITMAK IÇIN
1 DAKIKANIZI RICA EDIYORUZ
Çalışma profilimiz temel değerlerimiz doğrultusunda yapılandırılmıştır. Bu değerler
zemini temelinde hizmetlerimizi ve projelerimizi, çalışmalarımızda ağırlık verdiğimiz
konular ölçüsünde geliştirmekteyiz.
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DEĞERLER
Hizmetlerimizin temelini kurumumuzun bakış açısını ve tutumunu belirleyen değerler
oluşturmaktadır. Bu değerler daima hedeflerimize sağlam bir şekilde odaklanmamızı
sağlamaktadır.
Netlik

Profesyonellik

Sade, direkt ve anlaşılır bir iletişim müşterilerimizde

ARBEIT & LEBEN çalışanları uzmanlaşma ve

olduğu kadar ekibimizde de emniyet ve güven

uygulamada en üst seviyede hizmet sunmaktadırlar.

duygusu oluşturur. Bunlar sıkı bir işbirliğinin

Bu seviye daimi meslek içi eğitim ve gelişim ile

vazgeçilmez önkoşullarıdır.

sağlanmaktadır.

Açıklık

Güvenilirlik

Hoşgörü ve saygı, yeniliklere karşı ilgi ve insanlara,

ARBEIT & LEBEN çalışanları kurumumuz içerisinde

projelere ve mevcut durumlara önyargısız bir yaklaşım

yaşanan değerleri, kişilik ve duruşları ile dışarı yansıtır

her yeni görevde bizim için bir önkoşuldur.

ve gündelik çalışmalarına dahil ederler.
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KONULAR
Değerlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz çalışmalarda ağırlık verdiğimiz konular tüm hizmet ve
projelerimizde önemli yer tutmaktadır.
Personel ve organizasyon gelişimi

Gender Mainstreaming

Önde gelen uzmanlık alanlarımızdan biri de uzun

Kadın – Erkek eşitliği tüm hizmet ve projelerimizde

vadeli, katılımcı personel ve organizasyon gelişimidir.

önemsediğimiz bir ilkedir. Kurum olarak bu ilkeye
ulaşmak için elimizden gelen desteği sunmaktayız.

Demografik değişim
Toplumsal değişimleri gözönünde bulunduran bir süreç

Göç

danışmanlığı sunuyor ve bu doğrultuda çalışmalarınızı

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin hedefi kültürel

uzun vadeli bir personel planlaması ile destekliyoruz.

farklılıkları verimli bir şekilde planlama ve çalışma
süreçlerine dahil etmektir.
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HİZMETLERİMİZ
En önemli hizmetlerimizden biri çalışmalarımızı müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak
belirlemektir. Bunun yanı sıra en çok talep edilen hizmetlerimiz şöyle sıralanabilir:
Değişim süreçleri

Proje yönetimi

Personel ve organizasyon gelişimi alanları kapsamında

Proje, ağ ve sağlık yönetimi alanlarında

danışmanlık ve eğitim sunmakta ve müşterilerimizi

müşterilerimize uyarlanabilir ve geliştirilebilir bir yapı

çeşitli kurumsal değişim süreçlerinde desteklemekteyiz.

oluşturmalarında ve uygulamalarında destek veriyoruz.

Kurslar
Belirli hedef kitleler ya da bireyler için meslek içi eğitim

Seminerler

ve geliştirme kursları yanı sıra eğitim gezileri, işletme

Tüm seminerlerimizde, örneğin ekip ve yönetim semi-

ve işçi temsilcileri için çeşitli hizmetler sunmaktayız.

nerleri ya da sunum ve çatışma önleme yöntemleri gibi
sistematik bir yaklaşıma önem veriyoruz.
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MÜŞTERİLERİMİZ
Yerel, eyalet, federal ve avrupa çapındaki kamu

DGB (Alman Sendikalar Birliği)

kuruluşları

ve sendikalar

Eğitim hizmetlerimizin bir çoğu kamu kurumları ile

ARBEIT & LEBEN sendikaya yakın bir kurum olarak

işbirliği doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu kurumların

DGB ve sendikalara hizmet sunmaktadır. Atölye

proğram ve yönetmeliklerine uygun projeler geliştirip

çalışması (workshop), meslek içi gelişim seminerleri

uygulamaya geçiriyoruz.Bu işbirliği kapsamında özel

ve toplantılar tertip etmenin yanı sıra iş piyasası

şirketler ve sivil şahıslara danışmanlık, seminer ve

ile ilgili konularda uzman konuşmacı ve moderatör

atölye çalışması (çalıştaylar) gibi destekleyici hizmetler

bulmada aracı oluyoruz. Ayrıca sendikal eğitim

sunmaktayız. Aynı zamanda göçmenler ve gençler için

çalışmalarını konsept hazırlamadan uygulamaya kadar

çeşitli projeler yürütmekteyiz.

destekliyoruz.
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MÜŞTERİLERİMİZ
İşletme temsilcilikleri ve avrupa işletme

Küçük, orta sınıf ve büyük işletmeler

temsilciliği kurumları

Tüm meslek dallarında danışmanlık ve destek

İşletme ve işçi temsilcilerini işletmeleri kapsamındaki

hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda en önemli

değişim süreçlerinde bireysel danışmanlık ve

hizmetimiz süreç danışmanlığı ve desteğidir. Ayrıca

profesyonel sunum hizmetlerimizle destekliyoruz. Bu

proje yönetiminin yanı sıra personel geliştirme,

destek özellikle işletme toplantıları gibi güncel ve pratik

işletmenin hedeflerini geliştirme, süreç koordine etme

çalışmaları da içermektedir. Ayrıca işletmeler üstü

ve yönetme, işletme içi eğitim ve gelişim seminerleri

ve avrupa çapında işletme temsilciliği kurumları için

konularındaki bilgi ve uzmanlığımığızı sunuyoruz.

danışmanlık ve bu kurumların temsilcileri için meslek içi

Birebir görüşmemizde sizlere geniş kapsamlı

gelişim seminerleri sunuyoruz.

hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi vermekten
memnuniyet duyarız.
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MÜŞTERİLERİMİZ
Sivil şahıslar ve toplumsal gruplar

Rheinland Pfalz eyaleti eğitim izni yasası

Sivil şahıslar ve toplumsal gruplar için sunmuş

doğrultusunda özellikle işçilere sunmuş olduğumuz

olduğumuz seminerler toplumsal politika, işgücü ve

geniş kapsamlı seminerlerden yararlanmaları için, bu

işletme konularını kapsamaktadır. Kadınlar, erkekler,

yasa ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz.

26 yaş üzeri yetişkinler, göçmenler, işçiler, girişimciler,
özel sektör çalışanları v.s. için özel kurslarımız
mevcuttur.

- 12 -
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