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Göçmenlerin iş müracatı tartışıldı

Aşırı kar yağışı hayatı felce uğrattı

Viyana’da Wirtschaft für Integrati-
on derne¤inin 1. Viyana Loosha-
us’da düzenlenen bir diskisyon ile

göçmenlerin ifl müracaatlar›n›n anonim
veya normal kiflisel bilgileri ilemi müracat
edece¤i tart›fl›ld›. Forum’un sunuculu¤unu
Dernekbaflkan› Meri Disoski yapt›. Konufl-
mac›lar ‹flci bilgilendirme berateri Beatri-
ce Achaleke, ‹fl ve ‹flci Bulma Genel Mü-
dürü Johannes Kopf ve REWE internatio-
nal AG personel flefi Johannes Zimmerl
kat›ld›. 29 Ocak saat 19:00’dan itibaren
bafllayan forum 2 ssatin üzerinde sürerken
göçmenlerin ifle al›nabilmesi için anonim
yap›lan müracatlar›n ne kadar do¤ru olup
olmayaca¤› tart›fl›ld›. Beatrice Achaleke
yapt›¤› konuflmada anonim müracatlar›n ifl
piyasas›na al›nmakta faydal› olabilece¤ini
belirtirken yap›lan aç›klamalarda yerlilerin
yapt›klar› müracatta %9’unun ifle al›nd›¤›

ama göçmenlerde bu oran›n %14,5 larda
oldu¤u dile getirildi. Avusturya ‹fl ve ‹flci

Kurumu Genel Müdürü Johannes
Kopf’un onanim müracatlar›n fazla bir fley
getirmiyece¤i ifl verenin öncelikle Alman-
cay› iyi bilip bilmedi¤ihni arad›¤›n› daha
fazla dilli olanlar›n avantajlar›n›n fazla ol-
du¤unu belirtti. REWE AG personel flefi
ise yapt›¤› konuflmada REWE group’un
Moskova’dan ‹talya’ya kadar yay›ld›¤› sa-
dece Avusturya içinde y›ll›k 10 bin ifl müra-
caat› ald›klar›n› ama REWE’nin y›ll›k 200
personel ihtiyac› oldu¤unu belirterek ken-
dilerine anonim müracaat›n fazla ilgilen-
dirmedi¤ini ifade etti. Müracatlarda e¤i-
tim, bölge ve birden fazla dil bilme özellik-
lerinin öncelikte oldu¤unu kaydetti.

Foruma kat›lanlar hem konuflmac›lara
sorular yöneltiler cevaplar›n› almaya çal›fl-
t›lar hemde kendi görüflleri olanlar görüfl-
lerini dile getirdiler.

Avusturya’n›n Bafl-
ta Kärnten, Ste-
iermarkt, Tirol

ve Vorarlberg eyaletlerin-
de ya¤an afl›r› kar hayat›
felce u¤ratt›. Kar ya¤›fl› ve
buzlanmadan dolay› Tirol
ve Kärnten eyaletlerinde
baz› yerleflim merkezleri-
nin ulafl›m› ve elektirikle-
ri kesildi. Kar kürüme ça-
l›flmalar›na büyük say›da

askeri personel yar-
d›m ederek çat›lar›n
çökme tehlikesini
önledi. fiubat bafl›n-
dan bu yana hayat›n
normale geçti¤i be-
lirtilirken elektirikle-
ri kesilen yerleflim
merkezlerine elekti-
rik verilmeye bafllan-
d›¤› ve ulafl›m›nda
aç›ld›¤› belirtildi.


