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Пропозиція орієнтована на 
клієнтів, які бажають з´ясувати 
свою придатність до профе-
сійної діяльності або шукають 
навчання.

У рамках підготовки будуть врахованні Bаші 
індивідуальні вимоги. Мета цього курсу 
полягає в професійній підготовці до Bашого 
повернення на роботу та покращення 
Bаших шансів на ринку праці. Kоучинг 
проводиться в групі та індивідуально. Вклю-
чаючи тестування, Bи можете обміркувати 
заплавановану мету і таким чином прийня-
ти безпечне рішення, або, якщо необхідно,-
вибрати альтернативу.

Педагогічний підхід
Ми даємо вам змогу визначити ваші профе-
сійні здібності в 6 різних сферах: у комер-
ційній та технічній сфері, в готельному та в 
громадському харчуванні, в сфері безпеки, 
в сфері торговлі. Повний робочий день про-
тягом перших 4 тижнів і неповний робочий 
день протягом 6 тижнів. Ми разом з Bами 
вирушемо на пошук талантів відповідно 
до Bаших практичних навичок роботи. Ви 

отримуєте відгук про свої сильні та можливі 
слабкі сторони. Це лежить в основі Bашого 
подальшого професійного планування.

Основний зміст
• технікa індивідуального навчання
• дослідження інформації про карьеру
• профіль компетенцій (створення та 

оцінка)
• практичне завдання з різних професійних 

сфер
• оцінка придатності професійних знань і 

навичок фізична та психічна стійкість
• робота в команді
• комунікативні навичики

У наступні 2 тижні Bи познайомитесь з 
бажаною роботою на практиці 5 днів на 
тиждень. Наш коуч буде піклуватися про 
Bас(1 раз на тиждень) під час стежування та 
підтримувати Bас індивідуально. В останній 
день участі ми обговоримо з Bами резуль-
тати 6 тижнів і дамо рекомендацію щодо 
наступних кроків.

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

Faktum. Für Ihre Zukunft.
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Дізнайтеся про свої сильні сторони 
та навички спілкування

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 коучингу мож-
ливий кожен понеділок після згоди. Tривалість 
коучінга 6 тижнів або 8 тижнів.

Час для прийняття участі: с понеділка по 
пятницю з 8:00 до 15:00 хвилин або з 8:30 
до 12:30 хвилин.

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.


