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ПРОФЕССІЙНА ОРІЕНТАЦІЯ
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PETER SCHNABL
Fort- und Weiterbildung
Georg-Wimmer-Ring 1
85604 Zorneding
Telefon 08106 9979776
info.zorneding@peter-schnabl.de
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ORIENTIERUNG & AKTIVIERUNG
ПРОФЕССІЙНА ОРІЕНТАЦІЯ
ТА ІЇ АКТИВІЗАЦІЯ

INHALTE UND ABLAUF

UNTERRICHTSZEITEN/РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

„Orientierung & Aktivierung“ besteht aus einer
Unterrichtsphase von 13 Wochen in Teilzeit, ergänzt durch
bis zu 4 Wochen begleitetes Praktikum als Zwischenschritt
zu Ihrem neuen Arbeitsplatz.

Mo. - Fr.

Sie besuchen verschiedene fachliche Schulungsmodule
und setzen erworbenes Wissen in konkrete Bewerbungen
um. Dafür steht Ihnen unsere gesamte technische
Ausstattung zur Verfügung.
Sie bekommen einen Überblick über den Arbeitsmarkt in
München und die Arbeitswelt in Deutschland. Wir
unterstützen Sie darin, Ihre Kompetenzen und
Erfahrungen in Ihren Unterlagen erkennbar zu machen.
Die fachlichen Inhalte (EDV-Kenntnisse, Fachkenntnisse
aus den Bereichen Warenwirtschaft, Logistik, Verkauf,
Dienstleistung) werden begleitet durch den Unterricht in
berufsbezogenem Deutsch.
Zusätzlich zu den Workshops haben Sie einmal pro Woche
ein Einzelgespräch. Mit Ihrem persönlichen Coach räumen
Sie bestehende Hindernisse aus dem Weg und suchen die
für Sie passende Arbeitsstelle. Dies kann der Einstieg über
ein Praktikum sein oder eine direkte Arbeitsaufnahme.

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт

8:30 - 12:45 Uhr
з 8:30 до 12:45 години

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

ЗМІСТ ТА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ
Курс „Профессійна оріентація та ії активізація“
складається з навчального комплексу протягом 13
тижнів (заняття проводитимуться у перший половині
дня), доповненого стажуванням тривалістю до 4 тижнів,
як проміжним кроком до вашої нової роботи.

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.

Ви будете відвідувати різні модулі підготовки
спеціалістів та застосовувати отримані знання в
конкретних умовах. Для цього у вашому розпорядженні
є все наше технічне обладнання.

KONTAKT/КОНТАКТИ

Ви отримаєте огляд ринку праці в Мюнхені та в
Німеччині взагалі. Ми підтримуємо вас у тому, щоб ваші
навички та досвід, які відображені у ваших документах,
були реалізовані.
Технічний зміст (знання з ІТ, спеціальні знання в галузі
логістики/продажів/послуг) супроводжується навчанням
німецькою мовою, пов'язаною з роботою.
Окрім майстер-класів ви матимете індивідуальні заняття
один раз на тиждень. Зі своїм особистим тренером ви
усуваєте існуючі перешкоди та шукаєте потрібну роботу
для себе. Це може бути вступ через стажування або
прямий початок роботи.

Bitte rufen Sie an, um einen Termin zu vereinbaren:
Thomas Klingshirn (Deutsch)
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr unter 08106 9979776
Для одерження терміну звертатися до
Томас Клингсхірн (німецькою):
08106/9979776 з 8.00 до 12.00 години

