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 → Ihre beruflichen Schwer-
punkte verändern wollen

 → eine Qualifikation anstreben
(Weiterbildung, Umschulung 
oder Ausbildung)

 → einen Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt anstreben und 
sich dabei die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
wünschen 

 → Ihre Kompetenzen besser 
kennenlernen möchten

 → sich im deutschen Arbeits-
markt zurechtfinden wollen

    ...unterstützen wir Sie  
     dabei gern!

5_
21



Ohne Job - was nun? So gehen wir vor: Für wen ist Einzelcoaching sinnvoll?

Vieles ist möglich, um beruflich 

wieder Fuß zu fassen!

Im Coaching begleiten wir Sie 

auf Ihrem Weg zurück in den 

Arbeitsmarkt. Dabei unterstüt-

zen wir Sie beim Finden neuer 

Möglichkeiten und helfen Ihnen, 

beruflich wieder einzusteigen. 

Wir berücksichtigen Ihre persönliche Lebenssituation und entwickeln 

gemeinsam eine individuelle Lösung!

 → Kompetenz- und Eignungsfeststellung, Potenzialprüfung

 → Zielerreichung und damit verbundene Veränderungsbereitschaft

 → Bewerbungstraining- und Management

 → Kommunikation, Präsentationstechniken

 → Selbst- und Fremdwahrnehmung

 → Techniken zur Selbstwertsteigerung

 → zielorientierte Arbeitsmarkterkundung

 → Unterstützung bei der Unternehmensansprache

Im Rahmen des Einzelcoachings wird zuerst Ihre persönliche und berufliche 

Situation analysiert. Das Ergebnis bildet die Grundlage für Ihre Bewerbungs-

strategie.

Das Angebot ist zertifiziert. Interessent*innen, die von der Arbeitsagentur 

oder dem Jobcenter betreut werden, können über den Aktivierungs- und 

Vermittlungsgutschein teilnehmen. Sprechen Sie Ihre/n zuständige*n Sach-

bearbeiter*in an.

Der Gutschein wird nur nach einer Beratung ausgestellt und ist für unter-

schiedliche berufliche Lebenssituationen geeignet: bei der Neuorientierung, 

bei einer Existenzgründung, in Bewerbungsphasen u.v.m. Auch Coachings, 

die Sie durch die erste Zeit in Ihrem neuen Job begleiten, sind mit dem 

AVGS förderbar.

Gerne beantworten wir Ihre weiteren Fragen. 



عندما:
EinzelCoaching

تدريب فردي

قسيمة مصدقة!

إرشاد وظيفي ناجح

الدخول إىل سوق العمل

عودة إىل سوق العمل

تريد تغيري مهنتك	 

عندما ترغب بتأهيل مهني	 

)تدريب مهني متقدم, تدريب مهني مدعوم, تدريب مهني   

مزدوج(

ترغب بالعودة إىل سوق العمل و تريد خلق أجواء مناسبة 	 

بني عملك و عائلتك

ترغب بالتعرف عىل كفاءات حرضتك	 

تريد أن تخطو طريقك يف سوق العمل يف أملانيا	 

يسعدنا كثريا أن ندعمك لتحقيق أهدافك
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ماذا ميكنك أن تفعل إذا مل يكن لديك عمل؟ أسلوب العمل: من ميكن أن يستفيد من التدريب الفردي؟

نعم هناك الكثري من اإلمكانيات لتعرف 

طريقك يف سوق العمل

سنسري سويا من خالل املقابالت حتى 

تعود إىل سوق العمل و تحصل عىل 

وظيفة مناسبة. خالل ذلك ندعمك 

لتعرف اإلمكانيات املتاحة و نساعدك 

حتى تحصل تحقق هدفك

سنقوم بالتأكيد بأخذ ظروفك الشخصية بعني اإلعتبار و سنعمل سويا حتى نصل إىل حلول مناسبة.

تحديد و إختبار الكفاءات الشخصية و تقدير اإلمكانيات املتاحة

تحديد األهداف و القابلية للتغيري

إدارة التقديم عىل الوظائف و التدريب عىل كيفية التقديم

التواصل و تقنيات التعريف عن النفس و إدراك الذات و الغري

إدراك الذات و فهم التغريات الخارجية

تقنيات تعزيز الثقة بالنفس

إستكشاف سوق العمل

 التواصل مع الرشكات

يف إطار التدريب الذايت سنقوم سوية بتحليل وضعك الشخيص و املهني. ستبني نتائج هذا 

التحليل أسس إسرتاتيجيات التقديم عىل وظيفة بالنسبة لحرضتك

هذا العرض مصدق. ميكن للراغبني باملشاركة و الذين يحصلون عىل الرعاية من مركز العمل 

أو وكالة العمل أن يشاركوا من خالل قسيمة. بادروا بالحديث مع املوظف املختص مبركز 

العمل.

ميكن أن تحصلوا عىل هذه القسيمة بعد مقابلة و تعترب هذه القسيمة مناسبة لعديد األوضاع 

الحياتية و العملية. ميكن للراغبني باإلرشاد الوظيفي,  بتأسيس رشكة, او الذين يقدمون حاليا 

طلبات وظائف االستفادة من هذه القسيمة. ميكن أيضا من خالل هذه القسيمة الحصول 

عىل دعم خالل الفرتة األوىل من العمل.

لإلستفسار ميكنكم التواصل معنا بكل رسور



Якщо…

Індивідуальний коучинг

Орієнтація на успіх

Вихід на ринок праці

Повернення до праці

Sibylle Petry 
spetry@gpdm.de

Anna Korber 
akorber@gpdm.de

Telefon: 05251-7760-0

GPDM mbH
Ludwig-Erhard-Straße 8 
34131 Kassel

Wladimir Taschner 
wtaschner@gpdm.de

Telefon: 0561-81646-14

 хочеш змінити напрямок
своєї професійної
діяльності

 прагнеш отримати
кваліфікацію (подальша
освіта, зміна професії,
професійна практика)

 хочеш повернутися на
ринок праці і хочеш
водночас поєднати життя
сімейне та професійне

 хочеш краще знати свої
компетенції та можливості

 хочеш знайти себе на
німецькому ринку праці

 хочеш здобути бали
на співбесідах завдяки
впевненості в собі

… з радістю 
підтримаємо тебе!
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GPDM mbH
Technologiepark 8
33800 Paderborn

Сертифікат AVGS

Контакт

www.die-bildungsarchitekten.de

EinzelCoaching

GPDM
DIE BILDUNGS
ARCHITEKTEN

Bildung. Coaching. Konzepte. Netzwerke. Освіта. Коучинг. Концепція. Мережі.
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Аналізуємо твою особисту життєву ситуацію і разом виробляємо 
індивідуальне рішення!

 Разом із тобою оцінюємо твій обсяг компетенцій і здібностей

 Проводимо тренінг про написання чи заповнення документів 
різних форм

 Обговорюємо техніки презентації та способи спілкування

 Аналізуємо, як ми сприймаємо себе та як сприймають нас інші

 Проявляємо свої сильні сторони та переконливо їх презентуємо

 Вивчаємо ринок праці з погляду твоїх потреб

 Допомагаємо встановити контакти з фірмами

Без роботи – що тепер?

Як ми діємо: Кому потрібен індивідуальний коучинг?

Є багато можливостей, щоби професійно стати на ноги!
Y рамках коучингу супроводжуємо тебе в поверненні 
на ринок праці. Підтримуємо в пошуку нових шансів і 
перспектив, а також допомагаємо їх реалізувати. 

Під час індивідуального коучингу насамперед аналізуємо 
особисту й професійну ситуацію клієнта. Результат 
використовуємо як основу для опрацювання стратегії розвитку 
та процесу написання документів.

Пропозиція сертифікована. Зацікавлені особи, які користуються 
послугами агенцій праці чи бюро з працевлаштування, можуть 
брати участь у програмі соціальної допомоги й посередництва 
AVGS. Прохання контактувати з відповідними особами.

Ваучер видається лише після консультації та може бути 
використаний у різних життєвих ситуаціях, пов’язаних із 
професійною діяльністю: переорієнтацією, заснуванням 
економічної діяльності, етапами пошуку праці й багатьох інших. 
Через програму AVGS можна також фінансувати коучинг, який 
буде супроводжувати тебе на початку праці в новому місці.

Охоче відповімо на всі питання. Зв’яжися з нами, щоби отримати 
більше інформації.
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