Ulla Delsing
Dorsten şehrinde eğitim alanında 30 yılı aşkın deneyim sahibi,
tüm ilgili makamlarla sıkı diyalog halinde,
birçok toplumsal kurumla oldukça yakın ilişkiler içinde.
Federal İş Kurumu, Vestische Arbeit,
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı için çalışıyoruz.
Kendimizi, meslek eğitimi ve devam eden eğitim alanlarında
performans artırıcı ve yetkinlik sağlayıcı bir partner olarak görüyoruz.
Özellikle yerel dernekler ve özel sektör işletmeleri, partiler
ve dini kuruluşlar ile sıkı temaslar ve işbirliklerimiz söz konusu.
Yerel meslek kuruluşları ve sektör odaları Ulla Delsing ile yakın diyalog halinde.
Aylık aralıklarla piyasadaki trendler üzerine
danışmanlık ve çalışma toplantıları yapılır.
Eğitim faaliyetleri sanat, ekonomi, komünikasyon
ve genel anlamda hizmet sektörünü kapsar.
Bilgi-İşlem, Güvenlik Hizmetleri, Peyzaj, Çiçekçilik, Kağıt Üretimi,
Tekstil, Kuaför, Otelcilik, Restorancılık, Fırıncılık
Yetkinlik kazandırma faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve
seviye tespit çalışmaları tipik yöntemlerimiz
Ayrıca özellikle yaratıcılığın ön planda olduğu dallarda
iş kurmak isteyen insanlara yönelik eğitim programlarımız var.
quartier d’nin bir “Enerji Deposu” var
Enerji Deposu, güçlerini yenilemek ve yeni şeyleri
öğrenmek isteyen herkese uygun bir yer
Enerji Deposu, gonglar, ses çanakları ve sesli şezlongları bulunan bir yer
Sözleşmeli ve serbest çalışan elemanlarımız var. Öğretmenlerimiz özel sektör veya kamu
eğitim kuruluşlarından gelen deneyimli uzmanlar olup yıllardan beri bizimle çalışıyorlar.
Elemanların uzmanlıkları, yeteneklerine ve eğitim alanında
sahip oldukları onlarca yıllık deneyimlerine dayanır.
Meslek eğitimi tesisimizde,
meslek eğitimine uygun donanımlı restoranımız,
meslek eğitimine uygun donanımlı mutfağımız,
ve “Barista” meslek eğitimi için EWENEMENTCAFFÈ adlı bir kafemiz var.
Yaratıcılık ve sanatsal alanlarda ders, depo ve satış tesisleri
Çiçekçilik, mum ve sabun üretimi, kağıt üretimi, renkli kağıt üretimi, ambalaj yapımı,
puntalama, perçinleme, yiv açma, katlama, baskı, serigrafi, kurşun dizgi
Sertifikalı Güvenlik Görevlileri için derslikler
Ticari Büro Uzmanı, Diyalog Pazarlama Uzmanı, Masaüstü Yayıncılık Uzmanı
meslek eğitimlerine uygun modern donanımlı bilişim çalışma yerleri
Peyzajcılık için depolama ve ekin alanları
Amacımız, insanların geldikleri ülkelerde ekolojik ve sosyal bağların
iyileştirilmesi için çalışabilmeleri ve sürdürülebilir gelişmeleri
olumlu yönde etkileyebilmelerine yönelik destek sunmaktır.

