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Стажування Інтенсив

Стажування інтенсив

Додаткова пропозиція

Комбінований інструктаж для
нового професійного старта

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.

Вам потрібна спеціальна під-

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

тенсійних роботодавців.
Ми пропонуємо Bам індивідуальний
інструктаж з працевлаштуванням. Ми
допоможемо Bам в пошуку роботи чи
нових можливостей працевлаштування
та покажемо, як Bи можете професійно
переорієнтуватися, щоб покращити свої
шанси на ринку праці.

Структура пропозиції

Початок та тривалість: Початок коучингу ми
обговорюємо з Bами індивідуально. Коучинг
відбувається 2 дня на тиждень по 4 години та
триває максимально 20 тижнів.

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

Час для прийняття участі: Прийняття участі 2
раза в неділю на вибір вранці з 8:30 до 12:30
або вдень з 13:00 до 17:00

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

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach
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• покращення ситуації шляхом пошуку
реалістичних цілей
• покращення можливостей на ринку праці
шляхом сприяння радості в житті та на
роботі
• зменьшення стрессу
• формування стійкості
• покращення соціальних навичок
• перегляду планування кар`єри
• покращення спілкування
• навички вирішення проблем
• інформація про ринок праці та пошук
роботи
• виявлення Bашого потенціалу
• створення та оптимізація документів для
пошука праці
• тренування співбесіди
• стратегія власного маркетингу
• аналіз робочих місць
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Пропозиція включає коучинг у невеликій
групі та індивідуальний коучинг. В групі
проговорується певні теми, наприклад,
самомаркетинг. Ви отримуєте користь від
різного досвіду та точок зору інших учасників і підтримуєте один одного в досягнені
ваших цілей. Як побічний ефект, ви тренуєте
свої командні навички – найважливіші
навички на ринку праці. Вас навчатимуть
самостійності, щоб досягти особистих
результатів. Залежно від Bаших уподобань

Зміст коучинга
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підтримуємо Bас у планованні
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тримка в пошуку роботи? Ми

Bи можете приймати участь, або вранці або
вдень, це гарантує, що коучинг можно легко
інтегрувати у Bаш індивідуальний щоденний
розклад.

Інформація про умови прийняття
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