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اهداف

کوچینگ/مربیگری تلفنی خصوصی به زبان مادری شام
می کشد .هر هفته  2متاس تلفنی انجام می شود .ق رارها بطور جداگانه بین مربی و فرد ترتیب داده می شود
در پایان جلسات ارتباط تلفنی  ،هم راه با شام  ،مربی واسطه مرکز کار یابی  ،تحویل داده خواهید شد .در این متاس  ،اهداف تعیین شده مورد بحث
ق رار می گیرد  ،همچنین در مورد گامهای بعدی که باید برداشته شود  ،تصمیم گیری می شود
شام فقط به یک تلفن احتیاج دارید .اینرتنت یا لپ تاپ رضوری نیست
خصوصیات مربی انسانیت  ،صالحیت فرهنگی بین فردی ،تجربه ادغام شدن در جامعه و ارتباط گیری آسان و شفاف میباشد
او اعتامد به نفس شام را نسبت به توانایی های خودتان تقویت می کند و به شام در هدف گذاری واقع بینانه کمک می کند

محتوی مربوط به مربیگری تلفنی:
· بح ران به عنوان یک شانس  -فرصت ها کجا هستند؟
· درک تفاوت های فرهنگی :مدیریت زمان و ارتباطات
· نقش خانواده و یک زن در جامعه آملان
· قدرت افکار من در هنگام بح ران
· قدرت موفقیتهای من
· گسرتش منطقه راحتی من/حریم امن من
· شناخنت و گسرتش نقاط قوت من
· آنچه م را بسوی اینده سوق میدهد

·
·
·
·
·
·
·

چگونه می توانم از مهارتهایم در آملان استفاده کنم؟
تعیین اهداف روشن
راهربدهایی که بتوانید گام به گام به اهداف خود برسید
شبکه ارتباطات و چ را در زمینه کار در آملان اهمیت دارد
آنچه در رزومه کاری مهم است
چگونه می توانم یک تاثیر اولیه مثبت در ارتباطاتم ایجاد کنم؟
چه سؤاالتی در مصاحبه کاری تعیین کننده است

ما مشتاقانه در راستای کمک به شام ب رای تسهیل جا افتادن شام در املان یاری خواهیم کرد
من عالقه مندم

| Ich habe Interesse

عالقه ای ندارم

| Ich habe kein Interesse

منتظر چی هستی؟
فقط آن را انجام دهید!
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