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                                                                                                                                           Gələcəyin təcrübəyə ehtiyacı var 
 
 
 

(SES) Təcrübəli Mütəxəssislərin Xidməti 
 
 
Peşəkar mütəxəssislər və rəhbər işçilər üçün ilk ünvan 
 
 
 160 ölkədə 35,000 layihə 

 12,000 mütəxəssis 

 50 sektorda təcrübə 

 Bütün dünya üzrə nümayəndələr 

 

Təşkilati dəstək  
 
Alman Sənaye Federasiyası (BDI) 
Almaniya Sahibkarlar İttifaqının Konfederasiyası (BDA) 
Alman Sənaye və Ticarət Palatası Assosiasiyası (DİHK) 
Alman Sənətkarlar Konfederasiyası (ZDH)                                    
 
 
Bizim peşəkarların geniş təcrübəsindən istifadə edin. 
Onların etibarlı qərarlarına güvənin. 
 
Bizə müraciət edə bilərsiniz! 

 
 
 
 

 
 

           Almaniyadan olan mütəxəssislərin biliyindən istifadə edin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SES) Təcrübəli Mütəxəssislərin Xidməti 
 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Alman Sənaye Fondu 

Rəsul Rza küç. 75  
AZ1014, Bakı, Azərbaycan  
Tel:    +994 12 497 63 06/07 
Faks: +994 12 497 63 05 
E-Mail:  mail@ahk-baku.de 
www.ahk-baku.de 

mailto:Mail:%20ses@ses-bonn.de
http://www.ses-bonn.de/
mailto:mail@ahk-baku.de
http://www.ahk-baku.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dünya üzrə layihələr 
 

(SES) Təcrübəli Mütəxəssislərin Xidməti peşəkar 
mütəxəssislər və rəhbərlər tərəfindən həyata keçirilən 
könüllü layihələr üzrə Almaniyanın aparıcı təşkilatıdır. 
 
1983-cü ildən etibarən bu qeyri-kommersiya təşkilatı bütün 
dünya üzrə bilik və təcrübənin könüllü şəkildə ötürülməsinə 
imkan yaradır. 
 
Təcrübəli Mütəxəssislər əsasən, Afrika, Asiya, Latın 
Amerikası, Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa və eləcə də 
Almaniyada çalışırlar. 

 
 

Gələcək üçün təkan 
 

SES davamlı iqtisadi və sosial inkişafı genişləndirmək üçün 
mütəxəssis bilikləri ilə sizi təmin edir. SES layihələri müxtəlif 
sektorlar və sənaye müəssisələri üzrə yerli bacarıqları 
gücləndirir. 

 
 
 

Layihələrin müddəti orta hesabla dörd həftədən altı 
həftəyə qədər davam edir. SES layihə hazırlıqlarını öz 
üzərinə götürür, siz isə xidmət xərclərini ödəyirsiniz. 
Xüsusi hallarda isə, SES maliyyə problemlərini həll etmək 
üçün Almaniya Federal Hökumətindən vəsait əldə edir.

Almaniyadan Know-how 
 

Siz praktiki yardım, yeni perspektivlər və fərdi tövsiyə axtarırsınız? 
SES mütəxəssisləri yerindəcə Sizə və Sizin işçilərinizə yardım 
göstərəcəklər. 
 

 
Bütün sahələrdə təcrübə 
 
 sənətkarlıq və texnologiya 
 ticarət və satış 
 təhsil və təlim 
 səhiyyə və sosial təminat 
 idarəetmə və elm 

 
 

Təcrübədən yararlana biləcək təşkilatlar 
 
 Kiçik və orta ölçülü şirkətlər  
 Dövlət qurumları 
 Palatalar və ticarət təşkilatları 
 Sosial və tibb müəssisələri 
 Məktəb və peşə tədris müəssisələri 
 ... və həmçinin Siz 

 
 
 

Daha çox məlumat əldə etməyə dəyər: SES xidmətləri 
sizin tələbatlarınızı ödəmək üçün nəzərdə tutulub və indiyə 
qədər 90% -dən çox layihə uğurla həyata keçirilib! 
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