
 
 

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 

herzlich Willkommen in Deutschland – schön, dass Sie hier sind! 
 

Sie gehören zu einem ausgewählten Kreis von möglichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern für ein Training von  International Motivation Training. 
 

International Motivation Training ist ein führender Anbieter von Seminaren für Geflüchtete. Mit 

unseren  ukrainisch- und russischsprachigen Kursen möchten wir Sie aktiv unterstützen. 
 

Sie als Mensch stehen im Mittelpunkt, wir stellen uns ganz auf Ihre persönliche Situation ein und 
helfen  Ihnen bei vielen Dingen im Alltag: Wie funktioniert die deutsche Kultur? Worauf sollte 
ich im Alltag und auf dem deutschen Arbeitsmarkt achten? Welche Potentiale bringe ich 
als Teilnehmer/in mit? Wo und wie könnte ich realistische Perspektiven damit entwickeln? 
Welche  konkreten Ziele habe ich und wie könnte ich diese in Deutschland umsetzen? 

 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, an einem Online-Seminar oder Einzelcoaching teilzunehmen. Diese 
finden in Ihrer Muttersprache statt und dauern 5-12 Wochen. Das Jobcenter finanziert dieses 
Seminar. 

 

Für das Teilzeit-Online-Seminar erhalten Sie vor Seminarbeginn einen Laptop zugeschickt. Sie 

benötigen  dafür eine W-LAN Internetverbindung. Zur Einführung erhalten Sie bei Bedarf einige Tage 

vor Seminarbeginn eine (technische) Einweisung durch die Seminarleitung per Videotelefonie. 

  
Für das Einzelcoaching benötigen Sie nur Ihr Telefon.  

 
Sie können entweder an einem Online-Seminar oder einem Telefoncoaching teilnehmen: 
 
Online-Seminare (wir senden Ihnen einen Laptop): 
- Frauenpower für den deutschen Arbeitsmarkt (36 Seminartage, ca. 8-13 Uhr) 
- Finding Work (27 Seminartage, ca. 8-13 Uhr) 
- Willkommen in Deutschland (20 Seminartage, ca. 8-12 Uhr) 
- Understanding German & Work (36 Seminartage, ca. 8-13 Uhr) 

➔ genaue Termine finden Sie unter internationalmotivation.com/u 
 

 

Telefoncoachings: Einstieg nach Absprache mit dem Coach (flexible Zeiteinteilung, auch am 

Wochenende oder Abend möglich) 

- Standard-Coaching in der Muttersprache (36 Termine) 
- Coaching inkl. Deutschtraining (30 Termine) 
- Kurzes Coaching in der Muttersprache (15 Termine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://internationalmotivation.com/u


 

 
 
 
 
Sie finden weitere Informationen dazu auf unserer Website auf internationalmotivation.com/u. Sobald 
Sie sich für einen Kurs entschieden haben, gibt es mehrere Wege, uns zu kontaktieren: 
 

• Telefon: (017685628629) 

• Whatsapp: (017685628629) 
• E-Mail: ukraine@internationalmotivation.com 
 

 

Wir geben Ihnen gerne Antworten auf Ihre Fragen und Informationen zum Ablauf oder zum Inhalt 

der  Seminare und Telefoncoachings. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie für sich diese Chance 

nutzen und wir uns bald persönlich kennenlernen. 

 
Bei Kontaktaufnahme melden Sie sich bitte mit folgenden Daten: 

 

• Name 

• Kundennummer 

• Jobcenter und Jobcenter-Ansprechpartner 

• Telefonnummer 

• E-Mail Adresse 

• Adresse 

• Ausgewähltes Seminar/Coaching und möglicher Startzeitpunkt 

• Sprachkenntnisse und -niveau (Russisch, Ukrainisch, Deutsch Englisch, andere Sprachen) 

 
Viele Grüße 

 

Evelina Schlegel von 
 

International Motivation Training Deutschland GmbH 
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Шановна учасниця, шановний учасник, 

 

Вітаємо вас у Німеччині! 

 
Ви належите до обраної групи потенційних учасників тренінгу від International Motivation 
Training. 

International Motivation Training - провідний організатор семінарів для біженців. За 

допомогою наших україно- та російськомовних курсів ми хочемо надати вам активну 

підтримку. 
 

Ви, як особистість, перебуваєте у центрі уваги, ми фокусуємося на вашій індивідуальній 

ситуації та допомагаємо вам у багатьох питаннях повсякденного життя, таких як: Як 

влаштована німецька культура? На що треба звернути увагу в повсякденному житті та на 

німецькому ринку праці? Який потенціал я повинна мати з собою як учасниця? Де і як я могла 

б розвиватися за допомогою мого потенціалу, реальні перспективи? Які конкретні цілі у мене є 

та як я можу їх реалізувати в 

Німеччині? 
 

Ми з величезним задоволенням запрошуємо вас прийняти участь в онлайн-семінарі 

або індивідуальному коучингу. Всі семінари проводяться на вибір українською або 

російською мовами впродовж 5-12 тижднів. Программа фінансується центром 

зайнятості - Jobcenter. 
 

Для участі у семінарі ми надішлемо Вам ноутбук. Від Вас потребується лише підключення до 

інтернет мережі. За декілька днів до початку семінару Ви отримаєте додадкову інструкцію вiд 

керуючого семінаром через відеодзвінок. 
 

Для індивідуального коучингу Вам потрiбен лише телефон. 
 

 До вибору надані наступні онлайн-семінари (Ми надішлемо вам ноутбук,який по    
 закінченню семінару залишится вам): 
- Жіночий потенціал на  німецькому ринку праці (36 днів семінару, приблизно з 8- до 13 год.) 
- Пошук роботи (27 днів семінару, приблизно з 8- до 13 год.) 
- Ласкаво просимо до Німеччини (20 днів семінару, приблизно з 8- до 12 год.) 
- Розуміння німецької мови та робота (36 днів семінару, приблизно з 8- до 13 год.) 
➔точні дати можна знайти за адресою: internationalmotivation.com/u 
 

 

Телефонний коучинг (початок після консультації з тренером (гнучкий тайм-менеджмент, також 

можливий у вихідні або ввечері)) 

- Стандартний коучинг рідною мовою (36 занять) 
- коучинг разом з німецькою мовою (30 занять) 
- Короткий коучинг рідною мовою (15 занять) 

 

Додаткову інформацію Ви також можете знайти на нашій Інтернет-сторінці 

Internationalmotivation.com/u 
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Якщо ви вже визначилися з курсом, ви можете зв’язатися з нами кількома способами: 

• Telefon/ Whatsapp: (017685628629) 

• E-Mail: ukraine@internationalmotivation.com 
 
 

Ми з радістю надамо Вам відповіді на Ваші запітання та інформацію про процес або зміст 

семінарів та телефонного коучінгу. Ми будемо дуже раді, якщо ви скористаєтеся цією 

можливістю, і незабаром познайомитесь із нами особисто. 
 

При реєстрації потребуємо наступну інформацію: 
 

    При реєстрації надайте будьласка наступну інформацію: 
- П.І. 
- Kundennummer 
- Центр зайнятості (Jobcenter), Ваш куратор в центрі зайнятості 
- Номер телефону 
- Електронна пошта 
- Адреса 
- Обраний семінар/коучінг та ймовірна дата початку 
- Знання та рівень мови (українська, російська, німецька, англійська) 

 
 

 
З найкращими побажаннями, 

 
Евеліна Шлегель 

 

International Motivation Training Deutschland GmbH 
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    Дорогая участница,  дорогой участник, 

рады приветствовать Вас в Германии. 
 
International Motivation Training – ведущий организатор семинаров для беженцев. 

 

С большим удовольствием приглашаем Вас взять участие в онлайн-семинаре или в 

персональном тренинге. Так как Вы принадлежите к избранной группе возможных участников, 

семинары 

финансируются для Вас центром занятости – Jobcenter. Все семинары проводятся на 

вашем родном языке , украинском или русском, на протяжении 5-12 недель. 
 

Вы, как личность, находитесь в центре внимания, и мы фокусируемся на вашей 

индивидуальной ситуации и помогаем Вам во многих вопросах в повседневной жизни. Как 

устроена немецкая культура? На что необходимо обратить внимание как в повседневной 

жизни, так и на немецком рынке труда? Какой потенциал должен/а я иметь, как участник 

семинара? Где и как я могу развиваться с помощью моего потенциала, реальные 

перспективы? Какие конкретные цели я 

имею и как я могу реализовать их в Германии? 
 

Для участия в онлай-семинаре Вы получите ноутбук. От Вас требуется только подключение к 

интернету. За несколько дней до начала семинара с Вами будет проведено введение и 

технический инструктаж через видеозвонок с ведущим 

семинара. 
 

Для телефонного тренинга Вам необходим только телефон. 
 

Вы можете понять участие в онлайн-семинаре или в индивидуальном телефонном коучинге. 
 

 Для выбора предлогаются следующие семинары (Мы вышлем Вам ноутбук, который по    
 окончанию семинара останетсяу вас): 
 
- Женский потенциал на немецком рынке труда (36 дней, приблизительно с 8 до 13 часов) 
- Поиск работы (27 дней, приблизительно с 8 до 13 часов) 
- Добро пожаловать в Германию (20 дней, приблизительно с 8 до 12 часов) 
- Понимание  немецкого языка и работа (36 дней, приблизительно с 8 до 13 часов) 

 
➔ точные даты можно найти по адресу internationalmotivation.com/u 

 
 

Телефонный коучинг (начало занятий после консультации с тренером (гибкое время, также 

возможно в выходные дни или вечером)) 

- Стандартный коучинг на родном языке (36 знятий) 

- Коучинг, включая обучение немецкому языку (30 занятий) 

- Краткий коучинг на родном языке (15 занятий) 
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Вы так же найдёте дополнительную информацию на нашем интернет-сайте 

Internationalmotivation.com/u 

 
Если вы уже определились с выбором, вы можете связаться с нами несколькими способами: 

 

• Telefon/ Whatsapp: (017685628629) 
• E-Mail: ukraine@internationalmotivation.com 
 

С радостью ответим на Ваши вопросы, а так же предоставим информацию о процессе 

проведения и содержании онлайн-семинаров и телефонного коучинга. Мы будем рады, если 

вы 

воспользуетесь данной возможностью, и вскоре мы познакомимся 

лично. При регистрации укажите пожалуйста следущие данные: 

• Ф.И. 

• Kundennummer 

• Центр занятости (Jobcenter), Ваш куратор в центре занятости 

• Номер телефона 

• Електронная почта 

• Адрес 

• Выбранный семинар или коучинг и возможная дата старта 

• Знание и уровень языка (русск., укр., нем., англ.)  

С    наилучшими пожеланиями 

Эвелина Шлегель 
 

International Motivation Training Deutschland GmbH 
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