
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bildungszentrum
Spiekerstraße 11
D - 15230 Frankfurt (Oder)

Tелефон:  0049 335 5554-200
Телефакс: 0049 335 5554-203

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bildungszentrum
Berufsbildungsstätte Hennickendorf
Rehfelder Straße 50
D - 15378 Hennickendorf

Tелефон:  0049 33434 439-10
Телефакс: 0049 33434 439-23

Имейл: bz@hwk-ff.de
Интернет: www.hwk-ff.de 

Образователният център е сертифициран по DIN 
EN ISO 9001: 2008 и AZWV (Наредба за признаване 
и одобрение на продължаващото обучение)

В Образователния център в допълнение 
към фирменото обучение се провеждат 
извънфирмени учебни курсове за изучаващи 
занаятчийство, които са установени системно 
на територията на страната.

В учебното място Франкфурт на Одер и 
Хеникендорф се провежда обучение  в 
професионалните области

■ Електротехника / Електроника
■ Фризьорство
■ Козметика
■ МПС-техника
■ Художник/Бояджийство
■ Автобояджийство
■ Строителство от метал/заваряване
■  Санитарна, отоплителна и климатична 

техника
■ Икономика и администрация

В рамките на извънфирмените обучителни 
инструктажи се преподават знания и умения 
теоретично и практически във високо модерни 
работни помещения, които могат да бъдат 
предадени от всички  фирми за занаятчийски 
услуги в същата степен. 

Извънфирмените обучителни инструктажи 
допълват практиката на отделните фирми и 
гарантират високо образователно ниво.

Образователният център на Занаятчийска 
камара Франкфурт на Одер - Регион Източен 
Бранденбург участва като проектоносител и 
партньор в съставянето и реализирането на 
национални и международни проекти.

Проектната работа включва тематичните 
области

■ Фирмена приемственост
■ Осигуряване на специалисти
■ Развитие на персонала
■ Професионално ориентиране и подготовка

Проектите са важна стъпка по темата 
учене през целия живот и представляват  
непосредствена помощ за нашите фирми-
членове.
 
С международни партньори се осъществяват 
програми за обмен на ученици, студенти, 
работещи в сферата на услугите, 
преподаватели. Участниците могат да 
разширят теоретичните, специализираните 
и интеркултурните си познания в нашите 
образователни места както и да подобрят 
езиковите си знания.

В центъра на всички проекти са трайното 
развитие и осигуряването на специалисти за 
занаятчийски услуги.

Образователният Център – като признат 
икономически партньор - е един от най-
големите доставчици на услуги в сферата на 
обучението в региона на Източен Бранденбург 
и се отличава с особени компетентности.

Заваряване/Техника от метал
■  DVS (Немски Съюз за заваряване и подобни 

технологии) – курсове за заваряване
■ Компетентен център Крепежна техника
■ Компетентен център Неръждаема стомана
 
МПС-техника
Учебни места упълномощени от Федералния 
съюз на МПС-занаятчийството за учебни 
курсове в отрасъла на МПС-занаятчийски 
услуги.

Електротехника
Компетентен център за радиовръзка в сграда

Козметика
Сертифицирани семинари по красота, уелнес 
процедури, виталност

Тези компетентности се проявяват най-вече в:
■  своеобразна отнасяща се до отрасъла 

квалификация на инструктора,
■  степен на оборудване на работните 

помещения на най-високо техническо ниво и
■  комплексно специализирано ноу-хау в 

обучението и повишаване на квалификацията

Извънфирмен обучителен 
инструктаж

Проекти за занаятчийското 
производство

Компетентност за Вашия 
успех

Нашите данни за контакт

Образователен 
център

Компетентност в обучението и 
повишаване на квалификацията



Една инвестиция в професионално 
продължение на образованието е инвестиция 
във Вашето бъдеще!

Всяка година около 1500 участници се 
възползват от предложенията за повишаване 
на квалификацията на Занаятчийската камара. 
Предложенията са насочени към работещи и 
предприемачи в занаятчийското производство 
както и към заинтересовани от всички отрасли 
на икономиката. При това можете да избирате 
над 200 различни курса.

Възможности за повишаване на 
квалификацията предлагаме в следните 
области:
■ Зидарство
■ Електротехника/електроника
■ Фризьорство
■ Козметика
■ МПС-техника
■ Художник и бояджия
■ Строителство от метал
■ Заваряване
■ Санитарна, отоплителна, климатична техника
■ Икономика на производството
■ Право
■ Електронна обработка на данни / Кантора

Гарантирани възможности за съдействие!
Използвайте нашите консултантски услуги 
– ние ще Ви консултираме индивидуално за 
наличните възможности за подпомагане.

Майсторското обучение е едно от най-
високо признатите в Германия и цяла Европа 
неакадемично продължение на образованието.
Състои се от 4 дяла:

■ Дял I: специализирана практика 
■ Дял II: специализирана теория
■  Дял III (бизнес администрация): 

производствено-икономически и правни 
познания

■  Дял IV (удостоверение за инструктор): 
производствена и работна педагогика

 
Дяловете I и II (специализирана практика и 
теория) Ви предлагаме за следните занаяти:
Майстор покриване на сгради ǀ електротехник 
ǀ фризьор ǀ монтьор инсталации и отопление 
ǀ МПС-техник ǀ художник/бояджия ǀ зидар и 
бетоностроител ǀ металостроител ǀ пътен 
строител ǀ мебелист ǀ дърводелец 

Дял III и IV провеждаме за всички занаятчийски 
производства.

Използвайте Федералния закон за поощряване 
на образованието - майсторство!
Разходите за учебния курс и изпитните 
такси могат да бъдат подпомогнати и до 
48% изплатени чрез Федералния закон за 
поощряване на образованието – майсторство.
www.meister-bafoeg.info

В професионално учебно място Хеникендорф 
(при Берлин) ще повишим квалификацията 
Ви във високо модерни работни и учебни 
помещения:
■ 5 МПС-работни помещения
■ 3 работни помещения за заваряване
■ 2 работни помещения за рисуване
■  3 санитарни, отоплителни, климатизирани 

работни помещения
■  3 работни помещения за строителство от 

метал
■ 1 електро-работно помещение
■ 1 козметичен кабинет
■ 2 кабинета за електронна обработка на данни
■ 4 учебни помещения (климатизирани)
Учебната сграда  е пусната в експлоатация 
през 1997. В директно съседство се намира 
нашата къща за гости с 60 легла в единични и 
двойни стаи. За свободното време има клубни 
помещения и помещения с телевизор, интернет 
достъп, фитнес уреди, билярд, дарц, футбол 
на маса и въздушен хокей както и спортни 
съоръжения навън.
В просторната менса се храните индивидуално.

В учебния център Франкфурт на Одер се 
провеждат курсове за обучение и повишение на 
квалификацията по специалностите
■ Електротехника/Електроника
■ Фризьорство/Козметика
■ Офис/Администрация

Специалните кабинети и помещенията за 
обучение са модерно и технически актуално 
оборудвани:
■ 3 Електро-кабинета
■  2 кабинета за електронна обработка на данни 

(климатизирани)
■ 2 фризьорски кабинета (климатизирани)
■ 3 козметични кабинета
■ 6 учебни помещения

Учебната сграда започва да функционира през 
1998 и се намира непосредствено до гарата -  
в директно съседство със Занаятчийската 
камара.
За физическите нужди се грижи менсата с 
много добри предложения от храна и напитки.

Занаятчийската камара Франкфурт на Одер 
- Регион Източен Бранденбург е най-старата 
Занаятчийска камара в провинция Бранденбург.
Тя съществува от 10 април 1900.

След толкова много трансформации днес 
представлява един модерен център на 
занаятчийството. Камарата е компетентен 
център предлагащ услуги на повече от 12.000 
фирми-членове и за много занаятчийски 
предприемачи.

Обслужваният район от Занаятчийската 
камара Франкфурт на Одер - Регион Източен 
Бранденбург се простира през областите Одер-
Шпре, Меркиш-Одерланд, Барним, Укермарк и 
независимия град Франкфурт на Одер.

Изключително – Майсторите знаят как сe прави!
Печатът за качество и доверие „Занаятчийски 
майстор” има дълга традиция и притежава както 
и преди висока стойност.

Традиция и образование Образователен център 
Населено място 
Франкфурт на Одер

Образователен център 
Населено място 
Хеникендорф

Майсторска школа Повишаване на 
квалификацията


