У вас є
питання?

Ваша контактна особа спілкується
українською і буде рада допомогти Вам:
Zoryana Richter
Tel.: 0251 8995-118
Fax: 0251 8995-111
zoryana.richter@bildungsinstitut.de

Bildungsinstitut Münster e.V.
Anton-Bruchausen-Str. 6
48147 Münster
0251 8995-0

Ви шукаєте підходящу
роботу чи професійне
навчання?
Ми пропонуємо
профконсультації з метою
допомоги у виборі або
зміні професії та виду
діяльності.

Наш Коучинг
допоможе Вам зробити
правильний вибір і досягнути
цілі в професії.

Як до нас доїхати:
Поїздом: зупинний пункт Zentrum Nord (5 хвилин пішки)
Автобусом: Автобус номер 17, зупинка AntonBruchausen-Straße

слідкуйте за нами в facebook
Зовнішній номер пропозиції:
Agentur für Arbeit: 367/195/2021
Jobcenter Münster: 59/269/2021
Акредетований навчальний заклад з
сертифікацією системи управління
якістю

Перебіг коучингу

Наш коучинг – правильне
рішення, якщо ви…
 Шукаєте підходящу роботу або професійне

навчання
 Потребуєте допомоги при зміні професії чи
виду діяльності
 Шукаєте підтримку в процесі складання
резюме і проведенні співбесід з
роботодавцем
 Бажаєте отримати індивідуальне,
цілеспрямоване і мультипрофесійне
сприяння в працевлаштуванні
Ми допоможемо Вам досягти цих цілей!

 Персональні сесії
 Максимум 16 тренувальних сесій на протязі

20 тижнів
 Залучення до участі у коучингу можливе у
будь-який час
 Індивідуальний запис на прийом до тренера

Можливі теми коучингу
 Ваша особиста позиція
 Професійна орієнтація та її перспективи
 Аналіз особистості: слабкі і сильні сторони
 Пошук вакантних посад і оволодіння





Скільки коштує коучинг?




 Він безкоштовний, якщо ви маєте



відповідний ваучер на посередництво, так
званний Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) від центру зайнятості (Jobcenter)
 Ви можете також самостійно оплатити
коучинг





звичками пошуку вакансій
Створення якісного і ефективного резюме
для влаштування на роботу
Вдосконалення наявних документів
Аналіз попереднього пошуку вакансій
Формування власних стратегій пошуку
роботи
Підготовка до конкурсу на зайняття посади
Тренінг по комунікації
Вдосконалення ключових компетентностей
Консультація і допомога в особистих і
сімейних справах
Оптимізація керування часом і
самокерування
Сприяння у працевлаштуванні

Ми Вас зацікавили?
 Поговоріть з своїм консультантом з центру

зайнятості, щоб отримати ваучер (AVGS)
 Зв'яжіться з нами по телефону або
напишіть нам e-mail, щоб записатися на
індивідуальний прийом

Хто ми є і що робимо?
 Ми навчальний заклад підвищення

кваліфікації з 35-річним досвідом в сфері
професійної фахової освіти
 З допогою коучингу ми успішно сприяємо
як в працевлаштуванні, так і в здобутті
професійної освіти, і розробляємо
перспективи для здобуття вищої освіти і
підвищення кваліфікації
 Наші коучі цілеспрямованими
пропозиціями мотивують і супроводжують
Вас в реалізації Ваших професійних і
особистих цілей

