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Підготовлений для нової роботи:
В рамках коучингу та розширення компетенцій ми працюємо індивідуально з 
нашими членами, щоб допомогти Вам знайти свій шлях до німецького ринку 
праці. Наші тренери допоможуть Вам, в тому числі з професійною і, при 
необхідності, з мовною (пере)орієнтацією. Вони підтримують Вас у усуненні 
бар‘єрів і спільно розробляють ефективні рішення, адаптовані до Вашої 
особистої ситуації і поточного ринку праці. Наша підтримка орієнтована на 
учасників, тому в залежності від вихідних даних протікає по-різному і має 
різний підхід.

Наша пропозиция для Вашого успiху
Ми пропонуємо Вам цілісну програму підтримки, яка охоплює більше 10 
тижнів. Під керівництвом україномовних та російськомовних тренерів вона 
здійснюється віртуально і, таким чином, здійснюється незалежно від Вашого 
місцезнаходження. Для цього Ви отримаєте планшетний ПК. Все, що Вам 
потрібно зробити, це забезпечити постійне отримання Інтернету.

1. Груповий коучинг (24 години)

• Огляд ринку праці y Німеччині
• Система освіти і навчання
• Визначення існуючих знань німецької мови
• Підвищена професійна мобільність і гнучкість
• Презентація альтернативних моделей робочого часу
• Представлення форм зайнятості та процесів подання заявок

2. Розширення компетенції (160 годин)

• Знання німецької мови 
• Комунікація 
• Спілкування в повсякденному професійному житті

Ми знаходимося зовсім 
рядом з Вами!
Будь то в одному з наших численних 
навчальних центрах, розташованих 
по всій Німеччині, або комфортно з 
домашнього офісу -  у Вас є вільний 
вибір. Ви вчитеся там, де Вам 
комфортно!

У Вас є питання або Ви хотіли 
б зареєструватися? 
Наші консультанти з навчання із 
задоволенням допоможуть Вам, 
наприклад, якщо у Вас виникли 
питання щодо дати початку курсу 
або вимоги до участі. Ми виділимо 
Вам час і надамо вичерпну  
онсультацію.

Ваше пряме посилання 
наПоради щодо курсу:
www.ibb.com/ukr

Навчання і робота у Німеччині - Ми на Вашому боці!

Почніть зараз:
Вихід на  

німецький 
ринок праці UKR
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3. Індивідуальний коучинг (32 години)

• Аналіз сучасної ситуації
• Визначення професійних цілей
• Допомога у наступних кроках
• Підтримка розміщення оголошень про пошук роботи 
• Підготовка до співбесіди

Дати початку та проведення навчання
23.01.2023 - 31.03.2023  27.02.2023 - 10.05.2023
03.04.2023 - 14.06.2023  15.05.2023 - 24.07.2023
19.06.2023 - 25.08.2023  31.07.2023 - 09.10.2023
04.09.2023 - 13.11.2023  16.10.2023 - 22.12.2023
20.11.2023 - 31.01.2024

Час проведення занять
Груповий коучинг та Розширення компетенції: 
08:00 - 12:15 або 12:15 - 16:30 (неповний робочий день)
Індивідуальний коучинг: з індивідуальним призначенням часу

Сертифікація 
Внутрішній сертифікат або сертифікат про участь

Фінансування та підтримка
Ми є схваленим та визнаним відповідно до AZAV закладом освітніх послуг і 
всі наші навчальні пропозиції сертифіковані відповідно. Таким чином, 
підтримка Вашої участі може бути надана Агентством зайнятості або Jobcenter 
і може бути профінансована на 100% за допомогою ваучера на допомогу у 
працевлаштуванні.

Замовте консультацію безкоштовно та без зобов‘язань.
Ми будемо раді проконсультувати Вас: www.ibb.com/ukr
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