INTERNATIONAL MOTIVATION TRAINING

Ласкаво просимо до Німеччини
- Онлайн-семінар Для якісної та швидкої інтеграції необхідно подолати чимало перешкод. Вивчення німецької мовиодне 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.

ТР ИВ А ЛІ СТ Ь СЕ М І Н АР У
4 ти ж нi | 20 д н ів в ц іл ом у
Ч АС
З 8:00 - до 13:30
+ 2 x 45 хв. індивідуального коучингу
РЕ КВ ІЗ ИТ
Стандартне підключення до Wi-Fi (6
Мбіт) Онлайн-семінар через Zoom
(Ви отримаєте ноутбук до початку
семінару поштою, посилання на
запрошення по електронній пошті)
M A ßN A HM E N UM M E R

ДА Т И ПР ОВ Е ДЕ Н НЯ В С І Х Б ЛО КІВ
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

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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