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ZENTRUM  
FÜR ETHNISCHE  
ÖKONOMIE‘DEN (ZEÖ)  
FAYDALANIN

SİZ VE ŞİRKETİNİZ – SEN VE 
MESLEK HAYATINA İLK ADIMIN

ÜCRETSIZ DANIŞMANLIK  
RANDEVÜSÜ IÇIN ILETIŞIME 
GEÇIN:

E-Mail: zentrum-ethn-oekonomie@stadtdo.de

Telefon: (0231) 50-16170

Detaylı bilgi için:
 dortmund-nordwaerts.de/zentrum-ethnische-oekonomie

 facebook: @ZEOEDortmund
 Instagram: @zentrum_ethnische_oekonomie

ZENTRUM FÜR ETHNISCHE ÖKONOMIE – ZEÖ
Carl-Holtschneider-Straße 14
44145 Dortmund 

Toplu taşıma ile ulaşım: 
U41 tramvayı ile Lortzingstraße durağına gidin.
B54/Münsterstraße‘den Lortzingstraße istikamentine karşıya geçin 
ve Carl-Holtscheider-Straße yaya yolunu takip edin.
ZEÖ (No. 14) yaklaşık 100m ileride sağ tarafta.

Araç ile ulaşım: 
ZEÖ‘nün arka kısmında park imkânları mevcuttur.

OKUL MEZUNU GENÇLER VE GÖÇMEN  
KÖKENLI GIRIŞIMCILER IÇIN ZEÖ

Destek sunduğumuz alanlar:  

• İlerletme
• Meslek ve staj bulumunda yardım
• Meslek seçimi konusunda oryantasyon görüşmeleri
• CV ve başvuru yardımı
• İş görüşmeleri için hazırlama

Unternehmen.Bilden.Vielfalt (UBV) e.V.

Münsterstraße 30–34
44145 Dortmund
Tel.: 0231-330 16 002
E-Mail: info@ubv-dortmund.de
ubvdortmund.de 

Lortzingstraße

54

Carl-Holtscheider-Str. 14
44145 Dortmund
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HAKKIMIZDA VE HEDEFLERİMİZ –  
ZENTRUM FÜR ETHNİSCHE ÖKONOMİE FELSEFESİ

Zentrum für Ethnische Ökonomie (ZEÖ), Dortmund‘ta bulunan küçük 
ve mikro işletmeleri, girişimcileri ve okul mezunu olan göçmen kö-
kenli gençleri ekonomik hayata ve şehirdeki çalışma hayatına erişim 
konusunda desteklemek için Dortmund belediyesi tarafından bir pilot 
proje olarak başlatıldı. ZEÖ‘nün ekibi için, Dortmund‘daki yabancı 
ülkelerden gelen girişimcilere ve okul mezunlarına anlayış, saygı, 
hoşgörü ve açıklıkla yaklaşmak önemlidir. 

•  Etnik konularda deneyim sahibi olmamızın yanı sıra, bürokrasi dili-
nin anlaşılması açısında yanınızdayız. Ayrıca işletme kurulmasında 
bulunan mevcut gereksinimlerin kültürel anlamda hassas açıklan-
masında destek olmamızın yanı sıra göçmen gençlerinin meslek 
eğitimine alınmalarında deneyim ve bilgi sahibiyiz. 

•  Sizi özel dil ve danışmanlık deneyimimiz ile destekliyoruz ve  
bireysel hizmetlerimiz ile daha da yakınlaştırmak istiyoruz. 

•  Yanınızdayız: Danışmanlığımız ve hizmetlerimiz tamamen ücretsiz-
dir ve sizin için ekonomik ve kişisel değer taşır. 

Elbette ZEÖ, göçmenlerin işlettiği şirketlerle işbirliği potansiyelinden 
ve değişimden yararlanmak isteyen tüm Dortmund şirketlerine açıktır.  

ZEÖ* ekibiniz  

ZEÖ (proje no 540), Dortmund belediyesinin "nordwärts"  
projesi tarafından başlatılan bir projedir. 
nordwaerts-dortmund.de

Proje ortaklarımız

ETNİK EKONOMİDE AKTİF ŞİRKETLERİN  
KURUCULARI VE SAHİPLERİ İÇİN ZEÖ 

Sizin için hizmetlerimiz: 

• Mikrofinansman
• deneyimli eleman yerleştirme
•  Makamların ziyaretinde eşlik etme desteği 

(işletme kayıtları, imtiyazlar, inşaat yönetmelikleri vb.)
• İşletme kuruluşunda danışmanlık
• Eğitim
• kurumsal lokal bulumunda destek
•  Ticaret Odası veya Esnaf Odasında bulunan sektörel eğitim  

danışmanları ile görüşme
• Eğitim konusuyla ilgili bilgilendirme etkinlikleri
• Eğitmen uygunluğu konusunda tavsiye
• Stajer bulumunda ve gençlere imkan sunmanızda yardım

TÜM DORTMUND GİRİŞİMCİLERİ İÇİN ZEÖ 

Neden ağ oluşturmayı teşvik ediyoruz:

• Bilgilendirme kanallarının gelişimi
• Etkinlikler
• İşbirlikleri
• çevrenin sırf kendi toplumundan oluşmaması
• ilerleme
• büyüme 


