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Навчальнi курси „майбутнє“

Навчальнi курси „майбутнє“

Додаткова пропозиція

Сім‘я і кар‘єра під одним дахом

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.

вати свою сім´ю та кар´єрую.
Таким чином, щоб ви могли володіти обома
сферами і не бути постійно перевантаженним,
ми пропонуємо вам можливість розвивати та
тренувати вашу здатність до працевлаштування, щоб ви могли чудово почати своє трудове
життя. Найголовніше - ми підтримаємо вас у
будь який час з індивідуальними проблемами,
якщо вам потрібен догляд за дитиною ми
допоможемо вам. Tож у вас є вільний час, щоб
зосередитися на нових речах.

Цільова группа

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.

Stresemannstraße

MARIENPLATZ

Педагогічний підхід
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Підготовка ділиться на три етапи. Зміст фази
1 здійснюється в в групповому та індивідуальному тренінгу. 9 годин на тиждень (3 дні по
три години кожен), щоб ви не відчували себе
перевантаженними новими завданнями
та новим розпорядком дня. З пятого тижня
участь збільшується невеликими кроками до
25 годин на тиждень. Отже взагалом всі умови
для підготовки до професійного старту.

Wilhelm

Фаза 1: Активація та орієнтація (12 тижнів)
Вас чекають такі теми як повсякденна організація та управління часом, управління сім´єю, пропизиції щодо профілактичної медичної
допомоги, розвиток особистих та професійних
цілей, коучинг застосування та багато іншого.
Усі теми сприяють розвитку працевлаштування та готують вас до майбутнього.

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

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.

Waisenhausstraße

Клієнти на сімейній фазі, які хочуть підготуватися до повторного виходу на ринок праці.

Фаза 3: Практичний етап у компанії (2 тижні)
На практичному етапі в компанії Bи застосовуєте те, чому навчилися на етапах 1 і
2. Pаз на тиждень ви збираєтеся зі своєю
группою для обмінну досвіду. Якщо у Bас
виникнуть проблеми на практичному етапі,
ми будемо Bас підтримувати орієнтованно
на вирішення.

Початок та тривалість: Підготовка триває 20
тижнів. Початок проекту ми узгоджуємо з вами
разом.
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коли вам доводиться коoрдину-

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

Limiten

ми та невпевненістю, особливо

Інформація про умови прийняття

e

пов‘язаний з багатьма питання-

Фаза 2: Поширення знань (6 тижнів)
Тепер потрібно професійно підготуватися
до досягнення своїх цілей. У Bас є вибір
між 4 областями. Ви можете використувати
отриманні знання не лише на роботі, а й
приватно, щоб отримати користь в обох
сферах життя - ведення домашнього господарства, навички роботи з компьютером,
навчання спілкуванню англійскьою мовою,
догляд за дітьми. Ви отримаєте сертифікат.
Заннятя проходят у не великих группах, тому
ми можемо підртимувати Bас індивідуально.
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Повторний вхід на ринок праці
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