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Перезавантаження
призначенений для всіх клєнток та клієнтів агенств 
з працевлаштування та центрів зайнятості. 

Створіть свій індивідуальний вибір із восьми 
різних модулів самостійно, або дозвольте нам 
Вас порадити без зобов’язань.

Поточний аналіз навчання та ринку праці. 

Створення професійних заявочних документів.

Добре підготовлені та впевнені в собі піти на 
співбесіду. 

Поширення професійних знань німецької мови в 
комерційній або промислово-технічній сферах.

Знайти нові 
перспективи, 
це моя мета ...

Ми 
підтримаємо 
вас на шляху 
до ваших 
цілей.

RE-boot

RE-boot
(Перезавантаження)
Індивідуальні модулі

Згідно §45 абзац 1 речення 1 №1
SBG III затверджено згідно з AZAV

Контакти
З нами Ви в центрі уваги

Ваші контактні особи: 

Thomas Wohlfeld
Sascha Lemke

Тел.: 0 23 61 /40 96 48 
Факс: 0 23 61 /40 96 42

Mail: info@abc-bildung.de 
Web: www.abc-bildung.de



RE-boot (Перезавантаження)
Індивідуальні модулі на Вашому шляху для 
довгострокового працевлаштування. 

Бажаєте професійно переорієнтуватися? Ви 
перевантажені пошуком роботи, яка Вам підходить? 
Не знаєте власних сильних і слабких сторін? Ми 
підтримаємо Вас на шляху до професійної мети!

Тривалість
Обсяг заходу залежить від модуля, який Ви склали 
окремо. (16-208 навчальних одиниць)

Участь
Долучення до заходу можливо в будь-який час. 
Участь відбувається за ваучером на активацію та 
працевлаштування від агенств з працевлаштування 
або з центрів зайнятості. Будь ласка, поговоріть про 
це зі своїм куратором.

Правільні 
слова знайти 
і добре 
співбесіду 
пройти …

X Оберіть свої модулі!

  Модуль 1: Поточна ситуація
 Запис і перевірка попердньої професійної кар’єри, 

отриманих сертифікатів і кваліфікацій, а також наявних 
компетенцій.

  Модуль 2: Посилення орієнтацій на ринок праці
 Аналіз сильних і слабких сторін, порівняння 

операційних вимог, а також особистих і професійних 
знань/навичок.

  Модуль 3: Підтримка і прийняття рішень при зміні 
точки зору

 Створення конкурентноспроможності, посилення 
особистої ініціативи та усунення перешкод.

  Модуль 4: Стратегії самомаркетингу
 Адаптація та вдосконалення зовнішнього вигляду, 

наприклад стилю одягу, харизми та мови тіла. 
Відображення власної мотивазії.

  Модуль 5: Супровід заявника
 Ознайомлення з використанням різноманітних 

порталів заявників, створення документів для подачі 
заявки на роботу, включаючи фотографії.

  Модуль 6: Співбесіди/Центр оцінювання
 Підготовка до співбесіди, цілеспрямована комунікація 

та самопрезентація

  Модуль 7: Професійна мовна підготовка для 
комерційного сектору

 Комунікація в повсякденній роботі та співбесідах. Для 
кращого розуміння комерційних робочих процесів.

  Модуль 8: Професійне мовне навчання для 
комерційної та технічної сфери

 Комунікація в повсякденній роботі та співбесідах. Для 
кращого розуміння комерційних робочих процесів. 

Навчання можна проводити очно, 
змішано або онлайн.

Про нас 
З нами Ви в центрі уваги

Ми, abc Bildung und Schulung GmbH, надаємо 
супровід та спрямування, орієнтоване на потреби 
та клієнта і гарантуємо якість навчання. Ми 
розуміємо навчання як процес, що триває протягом 
усього життя, який має на меті покращити шанси 
людей на рівну участь у суспільному житті. Як 
незалежний навчальний заклад, ми надаємо 
професійну підтримку учням у їх професійному та 
особистісному розвитку та активно підтримуємо їх 
у професійних та соціальних процесах інтеграції.

Навчальна атмосфера пратнерства та довіри 
формує основу для сталого навчання. Задоволення 
наших клієнтів є нашою найважливішою метою, 
тому що лише їз задоволеними клієнтами ми 
можемо досягти тривалого успіху. Для нас завжди 
важливі особистий контакт і шаноблива співпраця.

Thomas Wohlfeld & Sascha Lemke

Я хочу мати 
можливість себе 
дійсно добре 
презентувати ...




