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Якщо…





Bildung.
Coaching.Концепція.
Konzepte. Netzwerke.
Освіта. Коучинг.
Мережі.

хочеш змінити напрямок
своєї професійної
діяльності
прагнеш отримати
кваліфікацію (подальша
освіта, зміна професії,
професійна практика)
хочеш повернутися на
ринок праці і хочеш
водночас поєднати життя
сімейне та професійне



хочеш краще знати свої
компетенції та можливості



хочеш знайти себе на
німецькому ринку праці



хочеш здобути бали
на співбесідах завдяки
впевненості в собі
… з радістю
підтримаємо тебе!

Індивідуальний коучинг
EinzelCoaching
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Вихід на ринок праці

Контакт
Sibylle Petry
spetry@gpdm.de

Wladimir Taschner
wtaschner@gpdm.de

Anna Korber
akorber@gpdm.de

Telefon: 0561-81646-14

Telefon: 05251-7760-0

www.die-bildungsarchitekten.de

Орієнтація на успіх
Повернення до праці
UA - 03/22



Сертифікат AVGS

Без роботи – що тепер?
Є багато можливостей, щоби професійно стати на ноги!
Y рамках коучингу супроводжуємо тебе в поверненні
на ринок праці. Підтримуємо в пошуку нових шансів і
перспектив, а також допомагаємо їх реалізувати.

Як ми діємо:

Кому потрібен індивідуальний коучинг?

Аналізуємо твою особисту життєву ситуацію і разом виробляємо
індивідуальне рішення!

Під час індивідуального коучингу насамперед аналізуємо
особисту й професійну ситуацію клієнта. Результат
використовуємо як основу для опрацювання стратегії розвитку
та процесу написання документів.



Разом із тобою оцінюємо твій обсяг компетенцій і здібностей



Проводимо тренінг про написання чи заповнення документів
різних форм



Обговорюємо техніки презентації та способи спілкування



Аналізуємо, як ми сприймаємо себе та як сприймають нас інші



Проявляємо свої сильні сторони та переконливо їх презентуємо



Вивчаємо ринок праці з погляду твоїх потреб



Допомагаємо встановити контакти з фірмами

Пропозиція сертифікована. Зацікавлені особи, які користуються
послугами агенцій праці чи бюро з працевлаштування, можуть
брати участь у програмі соціальної допомоги й посередництва
AVGS. Прохання контактувати з відповідними особами.
Ваучер видається лише після консультації та може бути
використаний у різних життєвих ситуаціях, пов’язаних із
професійною діяльністю: переорієнтацією, заснуванням
економічної діяльності, етапами пошуку праці й багатьох інших.
Через програму AVGS можна також фінансувати коучинг, який
буде супроводжувати тебе на початку праці в новому місці.
Охоче відповімо на всі питання. Зв’яжися з нами, щоби отримати
більше інформації.

