
Vebego’dan 
haberler

Danışma hizmetinden kimler yararlanabilir?

Danışma hizmetimiz, kendini zihinsel olarak 

yorgun ya da aşırı stres altında hisseden, 

problemlerini bağımsız bir uzman ile konuşmak 

isteyen tüm çalışanlarımıza açıktır.

Danışmanla hangi konuları konuşabilirim?

Sizi zihinsel olarak meşgul eden tüm 

konuları konuşabilirsiniz. Bunlar örneğin, iş 

arkadaşlarınızla veya şefinizle yaşadığınız 

çatışmalar veya sorunlar, fazla mesai ve iş 

yükünüzün ağır olması nedeniyle yaşadığınız 

stres, kişisel sorunlardan kaynaklanan zihinsel 

yük, geleceğe yönelik korkular gibi konular 

olabilir. 

Danışma hizmetini kim verir?

Vebego, danışma hizmeti için TÜV Rheinland’ın 

İş Sağlığı Hizmetleri (AMD TÜV) birimi ile 

anlaştı. Danışma görüşmesi, AMD TÜV’de 

çalışan Yüksek Lisanslı Psikolog Neo 

Argiropoulos tarafından yapılmaktadır. 

Danışmanlık hizmeti gizli tutuluyor mu? Şefim 

veya personel birimi bundan haberdar olur mu?

Danışmanlık hizmeti kesinlikle gizli tutulur. 

Sizden açık ve net bir şekilde izin alınmadan 

hiçbir kişisel bilgi şefinize ve/veya personel 

birimine asla iletilmez. 

Danışmanlık görüşmesi nasıl gerçekleşiyor?

Görüşme telefonla yapılır. Tercih etmeniz 

halinde görüntülü görüşme de mümkündür.

Görüşme hangi dilde yapılıyor?

Telefonla yapılan görüşme Almanca olarak 

gerçekleşir. Ancak birinden size tercümanlık 

yapmasını isteyebilirsiniz.

Önceden randevu almam gerekir mi?

Hayır. Görüşme saatleri içinde yukarıda 

belirtilen telefonu aramanız yeterli olacaktır. 

Psikolog Neo Argiropoulos’un başka bir 

görüşmede olması halinde, telesekretere 

telefon numaranızı ve adınız bıraktığınızda Bay 

Argiropoulos sizi arar.

Görüşme ne kadar sürüyor?

Belirlenmiş bir süre yok. Neo Argiropoulos, size 

istediğiniz kadar zaman ayırır.

İş yükünün ağırlığı, hastalanan çalışma arkadaşlarının yerine çalışmak, tartışmalar, dünyadaki savaş ve felaket 
haberleri, aile sorunları… Tüm bunlar strese yol açabilir, gerginliğe neden olabilir ve insanı hasta edebilir. 
Vebego, zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. TÜV Rheinland’ın İş Sağlığı Hizmetleri (AMD TÜV) birimi 
ile yaptığımız işbirliği kapsamında sizlere telefonda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
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İşte veya özel hayatınızda stres yaşadığınızda 
– Çalışanlarımız için danışmanlık hizmeti
angajați
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     Tel: +49 151 10 98 47 00

AMD TÜV’ün verdiği sosyal danışma hizmeti



hectas ve Servico Grubu faaliyetlerini Ocak ayından beri, Vebego olarak yürütüyor. Bugünlerde Ve-

bego tasarımlı ilk şirket araçlarımız, Security Services çalışanlarına teslim edildi. Modern ve canlı 

renklerden oluşan tasarımlarıyla, araçlar Almanya’nın yollarında hemen göze çarpacak.

Vebego’ya geçiş 

Yeni araç filomuz yollara çıktı  

Dinslaken’deki Yönetici Kadro 
teşekkür etti!
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Oberhausen’da TOPGOLF’da birlikte geçirdikleri 

neşeli bir akşamdan sonra Holger Feldker*, 

André Dölken** ve Harald Uchtmann*** Dinsla-

ken’deki Servico FM, Hago FM ve Servico HDG ve 

Düsseldorf’daki Hago Şubesinin idari personeli-

ne teşekkürlerini ifade etti. 

André Dölken yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz 

yıl oldukça zorlu bir yıl oldu, şirketlerin 

birleşmesi nedeniyle yaşanan yeni yapılanma, 

tüm çalışanlarımızdan büyük bir özveri gerek-

tirdi. Bu nedenle rahat bir ortamda bir araya 

gelmek, her birinize teşekkür etmek, birlikte 

yemek, içmek ve hoşça vakit geçirmek istedik,” 

dedi. 

Golf pistleri, 24 kişilik ekibe toplam dört 

saatliğine ayrılmıştı. “Yeşil sahada” iki saat 

boyunca efor sarf eden ekip daha sonra yemek 

faslına geçti ve bir yandan yemek yerken bir 

yandan da rahat bir ortamda koyu sohbetlere 

koyuldu.

* Vebego İcra Kurulu Başkanı ve Servico FM, 

Hago FM ve HCS FM’nin Genel Müdürü

** Vebego Batı II Bölge Müdürü ve Servico 

FM’nin Genel Müdürü

*** Servico HDG’nin Genel Müdürü

“Hi!” redaksiyonuna erişmek iste-

diğinizde: 

Vebego Facility Services  

Iris le Claire 

Konsumstr. 45, 42285 Wuppertal 

+49 202 94794395 

iris.leclaire@vebego.de

Instagram ve Facebook’ta 
Vebego Deutschland’ı 
takip edin ve bir hayır 
işlemiş olun
Yeni sosyal medya kanallarımızla 

tanıştınız mı? Ocak ayında birleşen 

Servico Grubu ve hectas Grubu, 

Instagram, Facebook ve LinkedIn’de 

yola artık Vebego Deutschland 

olarak devam ediyor. 

Ödüllü yarışmalar ve haberler 

Bizi takip edin ve hiçbir Vebego 

haberini kaçırmayın. Facebook 

ve Instagram’da, sizin bölgeniz ve 

çalıştığınız tesislere dair hikaye-

ler anlatıyor ve Almanya’daki 

çalışanlarımızı tanıtıyoruz. Ayrıca 

bu kanallarda daima heyecan verici 

yarışmalara katılma fırsatları da 

elde edebilirsiniz.

Her yeni takipçi SOS Çocuk Köyle-

rine 5 Euro kazandırıyor

Bizi hemen takip etmeye başlayın 

ve böylece bir hayır işlemiş olun: 

13 Mart - 9 Nisan 2023 tarihleri 

arasında Facebook ve Instagram’da 

kazanacağımız her yeni takipçi için 

SOS Çocuk Köylerine 5 Euro bağışta 

bulunacağız.

Aşağıdaki QR kod sizi sosyal medya 

profillerimize götürür:

 

Yeni tasarımımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Vebego araçlarından birine rastladınız mı?

Kısa kısa


