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індивідуальний коучинг один на один

Пошук роботи

Додаткова пропозиція

Індивідуальний коучинг для
пошуку роботи або навчання

По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виникнення проблем з влаштуванням дітей в садочки
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

ні під час створення резюме
або співбесіди?
Ми пропонуємо вам в індивідуальному
коучингу інтенсивний аналіз вашої ситуації
пошуку роботи. Інформуємо вас про
ринок праці. Аналізуємо ваш попередній
досвід. Пропрацьовуємо з вами стратегію
самомаркетингу. Створюємо потрібний
комплект документів, необхідних для
пошуку роботи, або оптимізуємо наявний
комплект документів та професійно готуємо вас до співбесіди.

Цільова группа

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.
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• Інформація про ринок праці та можливості в пошуку роботи
• Аналіз попереднього пошуку роботи
• Розробка реалістичної професійної
перспективи
• Розробка альтернативної професійної
можливості
• Стратегія самомаркетинга
• Створення та оптимізація комплекту
документів
• Співбесіда та репетиція співбесіди

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.
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Безробітні клієнти, або ті, кому загрожує
безробіття, включаючи людей, які шукають
професійне навчання.

Зміст коучинга

Початок та тривалість: Початок проекту ми
узгоджуємо з вами разом. Коучинг проходить
2 рази на тиждень (по узгодженню 3, або
4 академічних години по терміну). Проект
продовжується максимум 8 тижнів. Весь час
проекту складає 40 академічних годин.
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Ваш персональний коуч пояснює вам, які
ресурси ви маєте і як ви Їх можете використовувати на ринку праці. Враховуючи
професійні можливості та умови для пошуку
роботи, будується коучинг по пошуку роботи. Коучинг проводиться 2 рази на тиждень
в формі індивідуальної співбесіди. Увага
вашого персонального коуча належить повністю вам, вашим питанням та проблемам,
які ви не можете вирішити в групі.

Limiten

працювати, але дуже невпевне-
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Педагогічний підхід

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

Інформація про умови прийняття

e
RHEYDT
HAUPTBAHNHOF

Moses-Stern-Straße
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