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Розпочніть свою нову роботу зараз:
В рамках розвитку навичок та індивідуального коучингу ми індивідуально 
працюємо з Вами для того, щоб  Ви змогли знайти свій шлях на німецькому 
ринку праці. Окірм цього, наші коучі допоможуть Вам з професійною 
орієнтацією та розвитком мовних навичок. Ми підтримуємо Вас в усуненні 
перешкод і спільно розробляємо ефективні рішення, адаптовані до Вашої 
особистої ситуації та сучасного ринку праці. Наша підтримка орієнтована на 
Ваші потреби і має різний акцент для кожного учасника в різних ситуаціях.

Наша пропозиція для Вашого успіху:
Ми пропонуємо Вам цілісну програму підтримки, яка триває 16 тижнів. 
Проводиться україномовними та російськомовними коучами, а також 
професійними німецькими тренерами. Зустрічі відбуваються віртуально і 
тому не залежать від місця розташування. У нас Ви отримаєте необхідне 
обладнання. Від Вас вимагається лише забезпечити стабільний інтернет.

1. Розширення компетенції:  
  німецька мова за професійним спрямуванням /  
  німецька мова у повсякденному житті  (160 годин)

• Висловлення побажань / розмови про минуле / прояв інтересу та співчуття 
/ виправлення власних помилок

• Поради / порівняння / емоції 
• Пропозиції / оцінки / вподобання
• Формально представлятися / задавати питання / не розуміти щось
• Завершення розмови / прохання про розуміння / пропозиція допомоги в 

розумінні
• Вагатися / переконувати / обіцяти / висловлювати думку
• Прохання / прийом або відмова від замовлення / вираження важливого
• Розпитувати / надавати інформацію / звертатися з ввічливими проханнями 

/ давати вказівки

Ми поруч з Вами!
Чи то в одній з наших численних
філій по всій Німеччині чи в 
домашньомц комфортному офісі - 
з нами Ви маєте вільний вибір, Ви
навчаєтесь там, де Вам зручно!

У Вас є питання або хочете 
зареєструватися?
Наші освітні радники охочу 
допоможуть Вам, наприклад, 
якщо у Вас виникнуть запитання
щодо початку курсу або вимог до 
участі. Ми маємо для Вас час і 
консультуємо  цілісно.

Ваша пряма лінія до 
Радників курсу:
www.ibb.com/ukr

Навчання та робота в Німеччині - ми тут, щоб допомогти!

UKR

Почни зараз:
Отримайте перевагу 
на німецькому ринку 

праці
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2. Індивідуальний коучинг (64 коучинг-годин)

• Безперервна підтримка
• Контактна особа для вирішення індивідуальних проблем 
• Орієнтація на ринку праці 
• Основні теми щодо резюме
• Індивідуальний супровід у підготовці документів з пошуку роботи
• Допомога в пошуці роботи

Індивідуальний коучинг може бути розподілений гнучко та індивідуально 
протягом 16 тижнів.

Дати старту:
27.02.2023 - 20.06.2023    24.04.2023 - 16.08.2023  
26.06.2023 - 13.10.2023      21.08.2023 - 11.12.2023    
23.10.2023 - 09.02.2024      18.12.2023 - 10.04.2024  

Час навчання:
Розширення компетенції:  08:00 - 11:15 або 12:45 - 16:00 (часткова зайнятість)
Індивідуальний коучинг:  або у другій половині дня після курсу німецької  
  або вранці за індивідуальним записом

Завершення: 
Внутрішній сертифікат або сертифікат учасника

Фінансування:
Ми є затвердженим постачальником згідно з AZAV, і всі наші пропозиції 
відповідно сертифіковані. Таким чином, Ваша участь може бути на 100% 
профінансована агентством з працевлаштування або центром зайнятості 
через  ваучер активації та працевлаштування (Ak琀椀vierungs- und Vermi琀琀lungs-
gutschein).

Запишіться на консультацію безкоштовно і без зобов‘язань. 
Ми будемо раді проконсультувати Вас: www.ibb.com/ukr 
 

Ми поруч з Вами!
Чи то в одній з наших численних
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Начните свою новую работу сейчас:
В рамках развития навыков и индивидуального коучинга мы индивидуально 
работаем с Вами, чтобы Вы смогли найти свой путь на немецком рынке труда. 
Кроме того, наши коучи помогут Вам с профессиональной ориентацией и 
развитием языковых навыков. Мы поддерживаем Вас в устранении 
препятствий и совместно разрабатываем эффективные решения, 
адаптированные к Вашей личной ситуации и современному рынку труда. 
Наша поддержка ориентирована на Ваши потребности и имеет разный 
акцент для каждого участника в разных ситуациях.

Наше предложение для Вашего успеха:
Мы предлагаем Вам целостную программу поддержки, которая длится 16 
недель. Проводится украиноязычными и русскоязычными коучами, а также 
немецкими профессиональными тренерами. Встречи проходят виртуально и 
поэтому не зависят от местоположения. У нас Вы получите необходимое 
оборудование. От Вас требуется только обеспечить стабильный Интернет.

1.  Расширение компетенции:  
  немецкий язык по профессиональному направлению /  
  немецкий язык в повседневной жизни  (160 часов)

• Высказывание пожеланий / разговоры о прошлом / проявление интереса и 
сострадания / исправление собственных ошибок

• Советы/сравнения/эмоции
• Предложения / оценки / предпочтения
• Формально представляться/задавать вопросы/не понимать что-либо
• Завершение разговора / просьба о понимании / предложение помощи в 

понимании
• Сомнения / убеждать / обещать / выражать мнение
• Просьба / прием или отказ от заказа / выражения важного
• Расспрашивать / предоставлять информацию / обращаться с вежливыми 

просьбами / давать указания

Мы рядом с Вами!
В одном из наших многочисленных
филиалов по всей Германии или
в домашнем комфортном офисе -
с нами Вы имеете свободный 
выбор, Вы учитесь там, где Вам 
удобно!

У Вас есть вопросы или 
хотите зарегистрироваться?
Наши образовательные 
консультанты желающий помогут 
Вам, например, если у Вас 
возникнут вопросы относительно 
начала курса или требований к 
участию. У нас есть время и мы 
консультируем целостно.

Ваша прямая линия к 
консультатнтам  курса:
www.ibb.com/ukr

Обучение и работа в Германии - мы здесь, чтобы помочь!

Начни сейчас:
Получите преимущество 

на немецком рынке 
труда

RUS
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2. Индивидуальный коучинг  (64 коучинг-часов) 
• Непрерывная поддержка
• Контактное лицо для решения индивидуальных проблем
• Ориентация на рынке труда
• Основные темы касательно резюме
• Индивидуальное сопровождение в подготовке документов по поиску работы
• Помощь в поиске работы

Индивидуальный коучинг может быть распределен гибко и индивидуально в 
течение 16 недель.

Даты старта:
27.02.2023 - 20.06.2023    24.04.2023 - 16.08.2023  
26.06.2023 - 13.10.2023      21.08.2023 - 11.12.2023    
23.10.2023 - 09.02.2024      18.12.2023 - 10.04.2024  

Время обучения:
Расширение компетенции:  08:00 – 11:15 или 12:45 – 16:00  
  (частичная занятость)
Индивидуальный коучинг:  или во второй половине дня после немецкого 
   курса или утром по индивидуальной записи

Завершение: 
Внутренний сертификат или сертификат участника

Финансирование:
Мы являемся утвержденным поставщиком согласно AZAV, и все наши 
предложения соответственно сертифицированы. Таким образом, Ваше 
участие может быть на 100% профинансировано агентством по 
трудоустройству или центром занятости через ваучер активации и 
трудоустройства (Ak琀椀vierungs-und Vermi琀琀lungsgutschein).

Запишитесь на консультацию бесплатно и без обязательств.
Мы будем рады проконсультировать Вас: www.ibb.com/ukr
 

Мы рядом с Вами!
В одном из наших многочисленных
филиалов по всей Германии или
в домашнем комфортном офисе -
с нами Вы имеете свободный 
выбор, Вы учитесь там, где Вам 
удобно!

У Вас есть вопросы или 
хотите зарегистрироваться?
Наши образовательные 
консультанты желающий помогут 
Вам, например, если у Вас 
возникнут вопросы относительно 
начала курса или требований к 
участию. У нас есть время и мы 
консультируем целостно.

Ваша прямая линия к 
консультатнтам  курса:
www.ibb.com/ukr

Учимся с
удовольствием

и успехом

@
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Fit für den neuen Job:

Im Rahmen von Kompetenzerweiterung und Einzelcoachings arbeiten wir individu-

ell mit Ihnen an dem Ziel, den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu 昀椀nden. 
Unsere Coaches helfen Ihnen u.a. bei der beru昀氀ichen Orien琀椀erung und dem 
Ausbau Ihrer Sprachkenntnisse. Wir unterstützen Sie bei der Besei琀椀gung von 
Hemmnissen und entwickeln gemeinsam e昀케ziente Lösungen, die auf Ihre persön-

liche Situa琀椀on und auf den modernen Arbeitsmarkt zugeschni琀琀en sind. Unsere 
Begleitung orien琀椀ert sich an Ihren Bedürfnissen und hat aufgrund verschiedener 
Situa琀椀onen und Ausgangslagen bei jedem Teilnehmenden eine unterschiedliche 
Gewichtung.

Unser Angebot für Ihren Erfolg:

Wir bieten Ihnen ein ganzheitliches Unterstützungsprogramm an, das sich über 16 
Wochen erstreckt. Es wird von ukrainisch- und russischsprachigen Coaches sowie 
ausgebildeten Deutsch-Trainern durchgeführt. Die Termine 昀椀nden virtuell sta琀琀 
und sind somit ortsunabhängig. Dafür erhalten Sie von uns die erforderliche 
Hardware. Sie brauchen nur noch für einen stabilen Internet-Empfang zu sorgen.

1.  Kompetenzerweiterung:  
  Berufsbezogenes Deutsch / Deutsch im Alltag (160 Stunden)

• Wünsche ausdrücken / über Vergangenes sprechen / Interesse und Mitgefühl 
zeigen / eigene Fehler korrigieren

• Ratschläge / Vergleiche / Emo琀椀onen 
• Vorschläge / Bewertungen / Vorlieben
• Sich formell vorstellen / nachfragen / etwas nicht verstehen
• Ein Gespräch abschließen / um Verständnis bi琀琀en / Verständnishilfen anbieten
• Zögern / überreden / versprechen / Meinung äußern
• Au昀昀ordern / einen Au昀琀rag annehmen oder ablehnen / Wich琀椀gkeit ausdrücken
• Sich erkundigen / Auskun昀琀 geben / hö昀氀iche Bi琀琀en / Wegbeschreibung 

Wir sind ganz in Ihrer Nähe!

Ob an einem unserer zahlreichen 
deutschlandweiten Standorte oder 

bequem aus dem Home O昀케ce - bei 
uns haben Sie die freie Wahl, Sie 

lernen dort, wo Sie sich wohlfühlen!

Sie haben eine Frage oder 
möchten sich anmelden? 

Unsere Bildungsberater*innen helfen 
Ihnen gerne weiter, z.B. bei Fragen zu 
Kursstarts oder Teilnahmevorausset-
zungen. Wir nehmen uns für Sie Zeit 
und beraten Sie ganzheitlich.

Ihr direkter Draht zur  
Kursberatung:

www.ibb.com/ukr

Lernen und Arbeiten in Deutschland -  Wir stehen Ihnen zur Seite!

Start now:
Durchstarten auf 

dem deutschen 

Arbeitsmarkt

DEU
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2. Individuelles Einzelcoaching (64 Coaching-Einheiten) 

• Kon琀椀nuierliche Betreuung
• Ansprechpartner bei individuellen Problemen 

• Orien琀椀erung auf dem Arbeitsmarkt 
• Allgemeine Bewerbungsthemen
• Individuelle Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
• Assis琀椀erte Stellensuche

Das Einzelcoaching kann 昀氀exibel und individuell über eine Laufzeit von maximal 16 
Wochen verteilt werden.

Star琀琀ermine:
27.02.2023 - 20.06.2023    24.04.2023 - 16.08.2023  
26.06.2023 - 13.10.2023      21.08.2023 - 11.12.2023    
23.10.2023 - 09.02.2024      18.12.2023 - 10.04.2024  

Unterrichtszeiten:

Kompetenzerweiterung: 08:00 - 11:15 Uhr oder 12:45 - 16:00 Uhr (Teilzeit)
Einzelcoaching:  entweder begleitend zur Kompetenzerweiterung nachmi琀琀ags 

  oder vormi琀琀ags mit individueller Terminabsprache

Abschluss: 

Trägerinternes Zer琀椀昀椀kat bzw. Teilnahmebescheinigung

Förderung:

Wir sind zugelassener Träger nach der AZAV und all unsere Angebote sind entspre-

chend zer琀椀昀椀ziert. Ihre Teilnahme kann somit durch die Agentur für Arbeit oder das 
Jobcenter per Ak琀椀vierungs- und Vermi琀琀lungsgutschein zu 100 % gefördert 
werden.

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich.  
Wir beraten Sie gern: www.ibb.com/ukr 

Wir sind ganz in Ihrer Nähe!

Ob an einem unserer zahlreichen 
deutschlandweiten Standorte oder 

bequem aus dem Home O昀케ce – bei 
uns haben Sie die freie Wahl, Sie 

lernen dort, wo Sie sich wohlfühlen!

Sie haben eine Frage oder 
möchten sich anmelden?

Unsere Bildungsberater*innen helfen 
Ihnen gerne weiter, z.B. bei Fragen zu 
Kursstarts oder Teilnahmevorausset-
zungen. Wir nehmen uns für Sie Zeit 
und beraten Sie ganzheitlich.

Ihr direkter Draht zur  
Kursberatung:

www.ibb.com/ukr

Lernen 
mit Spaß 

und Erfolg

@


