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Für eine gute und schnelle Integration müssen viele Herausforderungen gemeistert werden. Deutsch zu 
lernen ist eine davon. Doch auch ohne perfekte Deutschkenntnisse ist es möglich in Deutschland zu leben 
und zu arbeiten. 
 
Dieser Kurs hilft Ihnen die wichtigsten kulturellen Unterschiede zur Ukraine zu verstehen. Was „darf“ man 
im deutschen Alltag und dem Arbeitsmarkt? Was „muss“ man und was sollte tunlichst vermieden werden?  
 
In diesem Kurs wird außerdem ein Arbeitsmarkt-Profil von Ihnen erstellt. Dieses beinhaltet, welche Erfahrung 
und Fähigkeiten Sie mitbringen und wie sich realistische Perspektiven daraus entwickeln lassen.  
Gleichzeitig erfahren Sie, wo sich offene Stellen finden lassen, wie man sich in Deutschland bewirbt, wie eine 
Bewerbung aufgebaut sein sollte, und andere hilfreiche Information für ein erfolgreiches 
Bewerbungsgespräch. 
 
Der Kurs geht über 20 halbe Tage und findet auf Ukrainisch/Russisch statt. 

 

 

Damit Sie an unserem Seminar teilnehmen können stellen wir Ihnen einen Laptop zur Verfügung. Digitale 

Grundkenntnisse werden Ihnen zu Beginn des Kurses vermittelt. Durch regelmäßige Übung im Online-

Seminar gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der Technik. 

 
 
 

 
 
SEMINARDAUER  

4 Wochen | 20 Tage insgesamt 

UHRZEIT  
08:30–13:30 Uhr 
+ 2 x 45 Min. Einzelcoaching  
 

VORAUSSETZUNG  
WLAN-Internet-Verbindung (6 Mbit) 
Onlineseminar via Zoom  
(den Laptop erhalten Sie vor Seminarbeginn  
per Post, den Einladungslink per eMail) 

TERMINE ALLER BLÖCKE  
Woche 1: 27.06.–01.07.2022 
Woche 2: 04.07.–08.07.2022 
Woche 3: 11.07.–15.07.2022 
Woche 4: 18.07.–22.07.2022 
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WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND 

-Onlineseminar- 

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen  

gerne zur Verfügung. 

Telefonisch unter: (030) 120 767-46  

oder per E-Mail unter: 

kontakt@internationalmotivation.com 
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Для якісної та швидкої інтеграції необхідно подолати чимало перешкод. Вивчення німецької мови-
одне з головних завдань. Але навіть без ідеального знання німецької мови можна жити і працювати в 
Німеччині. 

Цей курс допоможе вам зрозуміти найбільш важливі культурні відмінності. Що "дозволено" в 
повсякденному житті і на ринку праці в Німеччині? Що ви "повинні" робити, а чого варто уникати? 
 
В ході цього курсу також буде складений ваш профіль для ринку праці. Цей профіль включає в себе те, 
який досвід і навички ви вже маєте і як на основі цього можна розвинути реалістичні перспективи. У 
той же час ви дізнаєтеся, де можна знайти вакансії, як подати заяву на прийом на роботу в Німеччині, 
як має бути складена заява та іншу корисну інформацію для успішного проходження співбесіди. 

Курс триває понад 20 днів по півдня і проводиться українською / російською мовами. 

 

 Щоб ви могли брати участь у нашому семінарі, ми надамо вам ноутбук. На початку курсу вас 

навчать основним цифровим навичкам. Завдяки регулярній практиці на онлайн-семінарах ви 

зможете придбати впевненість у використанні технологій. 

 
 
 

 
 
ТРИВАЛІСТЬ  СЕМІНАРУ  

4 тижн i  | 20 днів  в  цілому  

ЧАС  
З 8:00 - до 13:30 
+ 2 x 45 хв. індивідуального коучингу 

РЕКВІЗИТ  
Стандартне підключення до Wi-Fi (6 
Мбіт) Онлайн-семінар через Zoom 
(Ви отримаєте ноутбук до початку 
семінару поштою, посилання на 
запрошення по електронній пошті) 

 
ДАТИ  ПРОВЕДЕННЯ  ВСІХ  БЛОКІВ  
 
Тиждень 1: 27.06.–01.07.2022 
Тиждень 2: 04.07.–08.07.2022 
Тиждень 3: 11.07.–15.07.2022 
Тиждень 4: 18.07.–22.07.2022 
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Ласкаво просимо до Німеччини 

- Онлайн-семінар - 

  

У разі виникнення питань, будь ласка, 
звертайтеся до нас. 
 
За телефоном: (030) 120 767-46 
або електронною поштою: 

kontakt@internationalmotivation.com 
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Для качественной и быстрой интеграции необходимо преодолеть немало препятствий. Изучение 
немецкого языка - одно из них. Но даже без идеального знания немецкого языка можно жить и 
работать в Германии. 
 
Этот курс поможет вам понять наиболее важные культурные различия. Что "разрешено" в немецкой 
повседневной жизни и на рынке труда? Что вы "должны" делать, а чего лучше следует избегать? 
 
В ходе этого курса также будет составлен ваш профиль для рынка труда. Этот профиль включает в 
себя то, какой опыт и навыки вы уже имеете и как на основе этого можно развить реалистичные 
перспективы. В то же время вы узнаете, где можно найти вакансии, как подать заявление в 
Германии, как должно быть составлено заявление и другую полезную информацию для успешного 
прохождения собеседования. 
 

Курс длится более 20 дней по полдня и проводится на украинском / русском языках. 

 

Чтобы вы могли участвовать в нашем семинаре, мы предоставим вам ноутбук. В начале курса 

вас обучат основным цифровым навыкам. Благодаря регулярной практике на онлайн-

семинарах вы сможете приобрести уверенность в использовании технологий. 

 
 
 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  СЕМИНАРА  
4 недели | 20 дней в целом 

Время  
С 08:30- до 13:30 
+ 2 x 45 мин. индивидуального коучинга 

РЕКВИЗИТ  
Стандартное подключение к Wi-Fi (6 Мбит) 
Онлайн-семинар проводится через Zoom 
(Вы получите ноутбук до начала семинара 
по почте, ссылку на приглашение по 
электронной почте) 

ДАТЫ  ВСЕХ  БЛОКОВ  
1-я неделя: 27.06.–01.07.2022 
2-я неделя: 04.07.–08.07.2022 
3-я неделя: 11.07.–15.07.2022 
4-я неделя: 18.07.–22.07.2022 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГЕРМАНИЮ 

-Онлайн-семинар- 

  

При возникновении вопросов, пожалуйста, 

обращайтесь к нам. 

По телефону: (030) 120 767-46 

или по электронной почте: 

kontakt@internationalmotivation.com 


