// WE DO
FUTURE

Міграційний коучинг.
За державної пидтримки.
У світі багато цікавих ідей. І багато з них ми вже реалізували. За
допомогою ваучера на активацію та працевлаштування(AVGS) від
служби зайнятості ми пропонуємо переорієнтацію Ваших кар‘єрних
перспектив у Німеччині за рахунок державгого фінансування.
Maßnahmennummer: 922/87/22

Персонально в нашому офісі або онлайн,
протягом періоду до 12 тижнів
Вас супроводжуватиме наша команда
з гарантією індивідуального коучингу
по всій території Германії.

Що це для вас?
-

Всебічна інтеграційна підтримка від А до Я

-

Все по темі: життя та робота в Німеччині

-

Допомога у пошуку житла та спілкуванні з державними установами

-

Підвищення навичок спілкування німецькою мовою

-

Аналіз професійної кваліфікації

-

Процедури визнання іноземних професійних кваліфікацій

-

Доступ до навчання та ринку праці

-

Комплексний коучинг з працевлаштування (стратегія та підтримка)

-

Аналіз ринку праці, підбір вакансій, розробка позиціонування,
мотивація, ініціатива, подання заяви на працевлаштування

-

Підготовка до співбесіди, переговорів

-

Розвиток цифрових навичок та альтернативних можливостей
(наприклад, через підприємництво, підвищення кваліфікації, практику)

Richtig gut beraten.

Для кого
призначений
- люди, які іммігрували до Німеччини і хотіли б (заново)
професійно

зорієнтуватися в Німеччині або бажаючі активно

підготуватися до повернення на роботу (наприклад люди, які
повертаються на ринок праці або знову виходять на нього, люди з
вищою освітою, менеджери)
- Самозайняті мігранти, які хочуть вести підприємницьку діяльність
і в той же час паралельно працювати за наймом, щоб вийти з
системи допомог.

Обсяг
коучингу
не більше 100 навчальних годин
наприклад по два рази на 		
тиждень
протягом 12-ти тижнів
По закінченню-сертифікат про 		
відвідування

Ми можемо послатися на тисячі задоволених клієнтів і проектів.
З нами Ви можете розраховувати на чуйну і багатомовну команду
експертів, які дадуть цілеспрямовані і практичні поради, а також
будуть доступні для Вас в якості компетентного мережевого
партнера.

Ви хочете дізнатися про нас більше?
Запишіться до нас на прийом
і ми будемо раді поговорити про те,
як наші послуги можуть допомогти Вам.

Телефонуйте безкоштовно:
0800 286 266 7

Viktoriia Hettinger
v.hettinger@avgs-coaching.de

Google – Top Bewertung

Proven Expert – Top Bewertung

4,9 von 5,0 Sterne

4,91 von 5,0 Sterne

Міграційний коучинг для біженців за допомогою ваучера
на активацію та працевлаштування(AVGS) від служби
зайнятості (Agentur für Arbeit, Jobcenter) - це пропозиція:

Avocons GmbH
Friedrichstraße 171
10117 Berlin

Coaching-Center Berlin
Schnellerstraße 60
12439 Berlin

Telefon / Whatsapp
030 921 092 280

E-Mail
loslegen@avgs-coaching.de

www.avgs-coaching.de

