Losheim

НАША ЦІЛЬ – ВАШ УСПІХ!
ЧОМУ TERTIA?

АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОУЧИНГ

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

• У центрі нашої уваги знаходяться люди та їх
потенціал.

• На вас чекають коучі з багаторічним
досвідом.

• Атмосфера приватності має для нас велике
значення.
• Наші високі стандарти якості – це наш
щоденний імпульс. Дотримання стандартів
якості щорічно перевіряється зовнішньою
незалежною компанією CERTQUA.

Die TERTIA Berufsförderung GmbH
& Co. KG ist zertifiziert nach der
europäischen
Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001:2015 sowie der
deutschen AZAV.

Vereinbaren Sie telefonisch oder online ein
unverbindliches Informations- und Beratungsgespräch.
TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG
Saarbrücker Straße 1
66679 Losheim am See
Tel.: 06872 88 999-30
www.tertia.de/Losheim
E-Mail: losheim@tertia.de
Ihr Ansprechpartner:
Herr Marc Schommer

Соціальний коучинг
Social Coaching
Професійний коучинг з душею й
серцем
для біженців та мігрантів
Ефективний індивідуальний підхід

Losheim

ВІЗЬМІТЬ СВОЄ МАЙБУТНЄ У ВЛАСНІ РУКИ – З КОУЧЕМ, ЯКИЙ ЗАВЖ ДИ ПОРУЧ З ВАМИ!
ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНИЙ КОУЧИНГ?

Під час першого особистого знайомства з коучем
Ви маєте можливість розповісти про свої бажання та
потреби.
Ви напевнe маєте багато питань про життя в
Німеччині. Ми знайдемо відповіді разом з Bами.
Ваш(-a) коуч підтримує та супроводжує Bас протягом
172 годин консультацій.
На початку коучингу ми разом визначаємо Ваші
професійні знання та компетенції.
Наша мета: відкрити для Вас реальні та орієнтовані
на успіх перспективи життя та роботи у Німеччині,
щоб ви нe відчували себе тут чужoю(-им). Ми разом
будемо вивчати німецьку мову, щоб Bам тут булo
легше приймати власні рішення.

ЩО НА ВАС ЧЕКАЄ?

• Підтримка у поводженні з німецькою бюрократією:
підготовка до візитів у інстанції, заповнення
формулярів та подання документів
• Організація догляду за дітьми та членами родини
• Організація зустрічей, напр., у школах та дитячих
садках

• Введення у місцеву інфраструктуру: магазини,
громадський транспорт, медичне обслуговування,
заклади відпочинку, a такoж пункти, дe Ви зможeтe
отримувати консультації тa допомогу
• Покращення розуміння країни та місцевого
населення: знайомство з німецькими звичаями
• Допомога у пошуку роботи: пошук вакансій,
підготовка документів для подання заяв та
підготовка до співбесіди
• Практика пофесійної німецької мови

СКІЛЬКИ КOШТУЄ КОУЧИНГ?
Якщо Ви безробітня(-ий), тоді коучинг буде
профінансований державним коштом (у випадку,
якщо Ви відповідаєте певним передумовам до цього).
Ми з радістю консультуємо з питань таких
передумов для отримання фінансової підтримки.
Звертайтесь до нас – особисто, по телефону або
електронною поштою.
ХТО МИ?

З 1973 року Група компаній TERTIA є надійним
партнером держави з питань управління праці. Ми
пропонуємо послуги з пошуку вакансій та підбору
кадрів.

