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INHALTE UND ABLAUF

TERMINE/ТЕРМІНІВ

Das Coaching richtet sich an berufserfahrene
Arbeitssuchende, auch mit Migrationshintergrund, die
ihre beruflichen Erfahrungen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt einsetzen wollen.

Ihre Einzelgespräche führen Sie zeitnah nach individueller
Terminvereinbarung.

Maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und
Herausforderungen, analysieren Sie in maximal 15
Terminen während längstens 5 Wochen mit Ihrem
persönlichen Coach Ihre aktuelle Situation und entwickeln
eine passgenaue Strategie für den Arbeitsmarkt.
Sie entwickeln Ihre Ziele und finden – in Zusammenarbeit
mit Ihrem Coach – Wege, diese zu erreichen. Ihr Coach
unterstützt Sie auch darin, Ihre Kompetenzen und
Erfahrungen in Ihren Bewerbungsunterlagen erkennbar zu
machen.
Über die gesamte Teilnahmedauer können sie dabei
unsere technische Ausstattung für Recherche und die
Erstellung Ihrer Unterlagennutzen.
Selbstverständlich unterstützt Sie Ihr Coach auch bei der
Akquise geeigneter Stellenangebote und bei der
Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen.

Індивідуальні бесіди проводитимуся за попередньою
домовленістю .

KOSTEN/КОШТИ
ЗМІСТ ТА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ
Коучинг спрямовано на фахівців, також мігрантів, які
мають бажання використати свій професійний досвід
та шукають роботу на німецькому ринку праці.
Залежно від ваших потреб та завдань у поточній
ситуації, разом з вашим особистим коучем на протязі
максимально 5 тижнів, це максимально 15 термінів,
буде визначена індивідуальна стратегія пошуку
вакансій на ринку праці.
В співпраці з вашим коучем Ви знаходите шляхи до
досягнення поставленої мети.
Коуч допомагає, щоб Ваші навички та досвід були
перспективно представлені для письмової заявки на
вакансію.
Протягом усієї тривалості коучингу ви можете
використовувати наше технічне обладнання для
пошуку та написання необхідних документів для
вакансій.

Sie erhalten von Ihrem Jobcenter einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein, den Sie bei uns einlösen. Der Kurs ist
für Sie kostenlos, anfallende Fahrtkosten werden ersetzt.

Ви отримаєте ваучер ”Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein” від Вашого районного центру зайнятості
(Jobcenter), який ви можете використати в нас. Курс
для вас безкоштовний, усі витрати на дорогу будуть
відшкодовані.

KONTAKT/КОНТАКТИ
Bitte rufen Sie an, um einen Termin zu vereinbaren:
Friedhelm Gallinat
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr

Tel. 089 84008450

Для одерження терміну звертатися до
Звичайно коуч допоможе знайти відповідні
пропозиції робочих місць та підготуватися до
співбесіди на роботу.

Пан Фридхельм Галлинат (німецькою):
089 84008450 з 8.00 до 12.00 години

