
 

 

  

Разходи, 
подпомагане, 
сертификат 
 

Πодпомагане 

Центърът по труда на град Касел 
помага при издаване на ваучер за 
изучаване на Немски език ( AVGS ).  
 

За повече информация се свържете с 
вашия социален работник от Центъра 
по труда. 

  

Транспортни разходи  
 
Центърът по труда поема разходите 
за пътуване,които ще се изплащат от 
GfM. 

  

Сертификат за 
присъствие 
Получаване на сертификат за 
присъствие  
 

 
GfM GmbH & Co. KG   

Как да стигнете 
до нас  
 

Hа една минута пеша от централната 
ЖП гара и на пет минути пеша от 
спирка Шайдеманплатц на S-Bahn  

 
Наличен асансьор в сградата  
 
Пътят към GfM e обозначен с 
указателни табели  
 

GfM GmbH & Co. KG 
  
ул. Вернер Хилперт 25 - 27  
34 117 Касел  
 
  
Telefon: 0561 73976715  
Fax: 0551 49706-690  
  
kassel@gfm.de 
www.gfm.de/kassel/ 

ZACK – Център за езиково обучение, 
активиране и компетентност  

                             

  & 

ZIEL – бъдеще, визуалност, идеи, 
успехи  

 

 - Немски и Английски език с работна цел 

 
 

-Kомпютърна грамотност, виртуално обучение  
и използване на социални медии за изготвяне  
на документи за кандидатстване на работа   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GfM GmbH & Co. KG   



 

 Какъв тип хора:  

- търсещи работа  
- хора,които получават SGB ||  и SGB |||  
- хора,които не получават никакви помощи  
- хора,които се нуждаят от финансова 
помощ  
- хора,които искат да се върнат в старата си 
професия  
- хора,които отглеждат сами децата си  
- хора,които са прекъснали обучението си  

 
 

 Области на потребление   

- лична и професионална перспектива  
- работно и социално поведение  
- лично и чуждо възприятие  
- индивидуално разрешаване на проблем  

 

  

  

ДОБРЕ ДОШЛИ 

GfM GmbH & Co. KG 
 ул. Вернер Хилперт 25 - 27  
34 117 Касел  
 
 
  
Telefon: 0561 73976715  
Fax: 0551 49706-690  
  
kassel@gfm.de 
www.gfm.de/kassel/ 

KАКВО ПРЕДЛАГАМЕ  
 
- помощ при промяна на професия  
 
- определяне на нивото на познания  
 по Немски език  
 
- помощ при кандидатстване  
за работа  

 
- комуникационен и убеждаващ  
маркетинг  

 
- aнализ на силните и  
слабите страни 

 

 

  

ПРИСЪСТВИЕ 
И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
 
Индивидуално занимание,в 
зависимост от потребностите на 
клиента и сложността на проблема.  
 
1 урок - 45 минути  
Общата продължителност е 
индивидуална според модулите 
 
 

Работно време  
 
Понеделник - Петък: 8:00 bis 17:00 ч  
 

  

GfM 

Подкрепа и 
помощ 


