Berufe

مشاغل

Mechatroniker/in

مهندس مکاترونیک

Techn. Assistent/in – Mechatronik

دستیار فنی مکاترونیک

Fachkraft – mechatronische Systeme

متخصص سیستم های مکاترونیکی

Techniker/in – Maschinentechnik (Mechatronik)

تکنسین مکاترونیک

Elektroniker/in – Automatisierungstechnik
(Handwerk)
Elektroniker/in – Automatisierungstechnik
(Industrie)
Industrietechnologe/-technologin –
Automatisierungstechnik

) تکنسین الکترونیک اتوماسیون ( حوزه صنایع دستی

Automatisierungstechnik (Bachelor)

لیسانس اتوماسیون

Robotik, Autonome Systeme (Bachelor)

لیسانس رباتیک و سیستم های خودکار

Techniker/in – Elektrotechnik
(Automatisierungstechnik)

تکنسین مهندسی برق اتوماسیون

Bauelektriker/in

برقکار ساختمان

Blitzschutzmonteur/in

نصاب محافظ رعد و برق

Elektroniker/in – Energie- und Gebäudetechnik

تکنسین الکترونیک انرژی و ساختمان

Elektroniker/in – Gebäude- und
Infrastruktursysteme
Fachpraktiker/in für Elektroniker (§66 BBiG/§42m
HwO)

تکنسین الکترونیک سیستم های زیرساختی و ساختمانی

Elektroniker/in – Maschinen und Antriebstechnik

تکنسین الکترونیک ماشین آالت و موتور

Elektroniker/in – Betriebstechnik

تکنسین الکترونیک مهندسی صنایع

Elektroniker/in – Betriebstechnik (Schalt- und
Steueranl.)

) تکنسین الکترونیک مهندسی صنایع ( بخش سوئیچینگ و کنترل

Elektroniker/in – Prüffeld

تکنسین الکترونیک بخش کنترل

Elektroniker/in (Handwerk)

) تکنسین الکترونیک ( صنایع دستی

) تکنسین الکترونیک اتوماسیون ( حوزه صنعت
تکنولوژیست صنعتی اتوماسیون

متخصص تکنسین های الکترونیک

Industrieelektriker/in

برقکش صنعتی

Industrieelektriker/in – Betriebstechnik

برقکش صنعتی مهندسی صنایع

Elektroanlagenmonteur/in

نصاب سیستم های برقی

Kabelmonteur/in (Fern-, Frei- und
Fahrleitungsbau)

)  بی سیم و آویزان،سیم کش ( اتصاالت از راه دور

Netzmonteur/in

تکنسین شبکه

Bauklempner/in

لوله کش ساختمان

Isolierklempner/in

نصاب لوله های عایق

Klempner/in

لوله کش

Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik
Fachpraktiker/in für Anlagenmechaniker SHK
(§66BBiG/§42mHwO)

 سیستم گرمایش و تهویه مطبوع،نصاب سرویس های بهداشتی
 سیستم گرمایش و،متخصص نصاب های سرویس های بهداشتی
تهویه مطبوع

Klempner/in und Installateur/in

لوله کش و نصاب اتصاالت شیری

Techniker/in – Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik

سرمایش و تهویه مطبوع،تکنسین سیستم های گرمایش

Techniker/in – Sanitärtechnik

تکنسین سرویس های بهداشتی

Kühlhauswärter/in Zugang

تکنسین سردخانه

Mechatroniker/in – Kältetechnik

تکنسین مکاترونیک مهندسی تبرید

Eisenbahner/in – Betriebsdienst – Lokführer und
Transport

 راننده قطار و حمل و نقل-  سرویس عامل- مسئول راه آهن

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in

پرستار بهداشت و کودک

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

پرستار

Fachkrankenschwester/-pfleger

پرستار متخصص

Fachkrankenschwester/-pfleger –
Intensivpflege/Anästhesie
Fachkrankenschwester/-pfleger – Klinische
Geriatrie

پرستار متخصص مراقبت های ویژه و بیهوشی

Fachkrankenschwester/-pfleger – Nephrologie

پرستار متخصص نفرولوژي

پرستار متخصص پیرپزشکی بالینی

Fachkrankenschwester/-pfleger – Onkologie

پرستار متخصص اونکولوژي

Fachkrankenschwester/-pfleger – Operations/Endoskopiedienst
Fachkrankenschwester/-pfleger – Palliativ- und
Hospizpflege

پرستار متخصص خدمات جراحی و آندوسکوپی
پرستار متخصص مراقبت های تسکین دهنده و بهداشتی

Fachkrankenschwester/-pfleger – Psychiatrie

پرستار متخصص روانپزشکی

Fachkrankenschwester/-pfleger –
Rehabilitation/Langzeitpflege

پرستار متخصص توان بخشی و مراقبت های بلند مدت

Anästhesietechnische/r Assistent/in

 تکنسین بیهوشی/دستیار

Operationstechnische/r Angestellte/r

تکنسین جراحی

examinierte Altenpfleger/in

مراقب سالمندان تایید شده

examinierte Ambulante/r Pfleger/in

پرستار آمبوالنس تایید شده

