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KURZÜBERSICHT SEMINARINHALTE 
▪ Kulturelle Unterschiede am deutschen Arbeitsmarkt kennenlernen 

▪ Meine Zukunft – Meine Verantwortung: Einbringen in und Anpassung an ein neues Umfeld ohne die eigene  

▪ Kultur und Identität aufzugeben 

▪ Umgang mit Rückschlägen 

▪ Durchhaltevermögen stärken 

▪ Eigenes Potential erkennen und nutzen 

▪ Ziele und Strategien entwickeln  

▪ Ziele umsetzen und Arbeit finden 

▪ Fördermöglichkeiten analysieren 

▪ Netzwerke effektiv nutzen 

▪ Bewerbungsprozesse optimieren 

▪ Stellenbörsen im Internet und andere Medien nutzen  

▪ Den Job bekommen: Vorstellungsgespräche üben 

 

 

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  

9 Wochen | 27 Tage insgesamt 

UHRZEIT  
09:00–14:00 Uhr 
+ 3 x 45 Min. Einzelcoaching und  
+ 1 x 45 Min. Übergabegespräch  
nach Absprache 

VORAUSSETZUNG  
WLAN-Standard-Verbindung (6 Mbit) 
Onlineseminar via edudip oder zoom  
(den Laptop erhalten Sie vor Seminarbeginn  
per Post, den Einladungslink per eMail) 

TERMINE ALLER BLÖCKE  
Woche 1: 05.09. – 07.09.2022 
Woche 2: 12.09. – 14.09.2022 
Woche 3: 19.09. – 21.09.2022 
Woche 4: 26.09. – 28.09.2022 
Woche 5: 04.10. – 06.10.2022 
Woche 6: 10.10. – 12.10.2022                                                          
Woche 7: 17.10. – 20.10.2022 
Woche 8: 24.10. – 27.10.2022 
Woche 9: 02.11.2022 

ÜBERGABEGESPRÄCHE  
03.11. & 04.11.2022 

MAßNAHMENUMMER  
955/150/22         

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen  

gerne zur Verfügung. 

Telefonisch unter: (030) 120 767-46  

oder per E-Mail unter: 

kontakt@internationalmotivation.com 

Online-Seminar   

FINDING WORK 
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 بخش  هر مطالب خالصه

 آلمان. کشور در کاریابی فضای های  تفاوت با  آشنایی ▪

  آن با تطبیق و جدید محیط به ورود من: مسئولیت من،  یآینده ▪

 خود.  هویت  و فرهنگ از  نظر صرف  بدون

 کار  درخواست فرایند سازی بهینه ▪

 آنالین  کاریابی   های روش از  استفاده و  شناخت ▪

 آن  مناسب ریزیبرنامه و اهداف تعیین ▪

   کاریابی و شغلی مصاحبه  آمادگی برای  تمرین شغل: آوردن  بدست ▪

 

 ها موقعیت بررسی و  تحلیل ▪

 ها راهنمایی با مواجهه ▪

 روابط  از مؤثر یاستفاده ▪

 کار  جستجوی و اهداف سازیپیاده ▪

 پشتکار   تقویت ▪

 ها توانائی از برداری  بهره و  شناخت ▪

 

 

 

 

  

 
 سمینار مدت

 27 روز  در  9 هفته 

  زمان
 09:00 تا  14:00
 + ۳ جلسهی ۴۵ دقیقهای خصوصی 
 + ۴۵ دقیقه مکالمه با مسئول پرونده 

 الزامات 
WLAN (6 مگابیت)  اتصال استاندار د  

    zoom یا edudip طریق از آنالین سمینار
  ایمیل   طریق از را  دعوت  لینک سمینار  شروع از )قبل

 کرد(  خواهید دریافت
 

  سمینار برگزاری تاریخ
 07.09.2022 – .05.09 :هفتهی  اول
 14.09.2022 – .12.09 :هفتهی   دوم
 21.09.2022 – .19.09 :هفتهی   سوم
 28.09.2022 – .26.09 :هفتهی   چهارم
 06.10.2022 – .04.10 :هفتهی  پنجم
                                                          12.10.2022 – .10.10 :هفتهی   ششم
 20.10.2022 – .17.10 :هفتهی  هفتم
 27.10.2022 – .24.10 :هفتهی  هشتم
 02.11.2022 :هفتهی  نهم

  مکالمه با مسئول پرونده
03.11. & 04.11.2022 

MAßNAHMENUMMER  
955/150/22         

  

 تماس با ما:

 030 12076746 تلفن:

 ایمیل: آدرس

kontakt@internationalmotivation.com 

Online-Seminar   

FINDING WORK 

  اولیه های مهارت  شما به  دوره ابتدای در  کنید. شرکت   ما سمینار در  بتوانید تا دهیم می قرار شما  اختیار در  تاپ  لپ یک ما
  را فناوری  این با برخورد در فسن  به اعتماد آنالین، سمینار در  منظم تمرین طریق   از شما  و  شود می  داده آموزش  دیجیتالی

 .آورد خواهید  دست به


