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Активне навчання

Практичне тренування в проекті 
для нового професійного старту

Повернення до роботи не 
завжди легке, а особливо тоді, 
коли ви невпевнені, чи той 
час для пошуку роботи і яка 
саме робота підходить вам на 
даний час.
 
Активне практичне тренування – це ос-
новна частина курсу, в якому ви отриму-
єте перший досвід в різних професійних 
сферах, чи розширюєте вже отримані 
знання. Ви працюєте в маленьких коман-
дах в проектах з різними напрямками, 
таких як ремонт, товарознавство, склад, 
управління інтернет-магазином, презен-
тація товару, консультування покупців, 
продажі та каса. Якщо вас зацікавить 
якийсь з напрямків, ми вас підтримаємо 
та допоможемо знайти робоче місце. 
Звичайно, ми разом обмірковуємо, який 
з напрямків вам найбільше підходить.  
Професійний та оздоровчий коучинг є 
складовими даного проекту. В індивідуаль-
них співбесідах ми активно допомагаємо 
вирішити ваші проблеми.

Проект: Дитячий світ
Магазин «Дитячий світ»- це центр прове-
дення цього тренінгу. Там ми приймаємо 
одяг та іграшки бувші у використанні, 
приводимо їх до ладу та безкоштовно 
роздаємо їх нужденним. А конкретніше: з 
прийому товару ви починаєте приймати 
пожертви та приводите до ладу ці речі 
(прете, чистите та ремонтуєте). Потім 
ви оцінюєте товар, друкуєте цінники та 
вносите цей товар в базу, для того, щоб 
завжди знати, який товар є на складі. Ви 
презентуєте товар в вітрині та в магазині, 
проводите консультації покупцям та раху-
єте наприкінці дня касу. А для онлайн-клі-
єнтів ви готуєте товар до відправки.

Folgen Sie uns: faktumblog.de 
facebook.com/faktumgmbh 

Faktum. Für Ihre Zukunft.

Додаткова пропозиція 
По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в 
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виник-
нення проблем з влаштуванням дітей в садочки 
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

Інформація про умови прийняття 
В індивідуальній співбесіді ми розповімо вам 
про умови прийняття участі в нашому про-
екті. Більше інформації ви можете отримати 
по телефону 02166 128 300, або на сайті 
www.faktum-gmbh.de

Початок та тривалість: Початок проекту про-
водиться щотижня. Тривалість проекту складає 
максимально 9 місяців. 

Час для прийняття участі: з понеділка по 
п’ятницю після узгодження з джоб-центром і 
ваших індивідуальних можливостей.

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28 
41236 Mönchengladbach
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Дістатися до 

нашого навчального 
центру ви можете пішки 
від автобусної зупинки 

Marienplatz, або від 
вокзалу Rheydt.


