Bergemann & Höhne GbR:
Tel.: +49 (0)30 921 060 32
info@bergemann-hoehne.com
www.bergemann-hoehne.com
Orar:
De luni până joi între orele: 8:00 - 17:00

9 Wir sprechen Deutsch
9 We also speak English

Vineri: după înţelegere

9 Ние говорим и български

Administraţie şi înscriere:

9 Vorbim şi româneşte
9 Мы также говорим по-русски

A trăi mai bine
A avea mai mult succes

Groß-Berliner-Damm 73D, 12487 Berlin

9 Ние исто збореме на макдонски
9 Mi govorimo i srpski, hrvatski i bosanski
9 Biz türkçe konuşuyoruz
9 También hablamos español
9 Falamos português

9 Parliamo italiano
 وأيض اً اللغة العربيةP

Avem spaţii de coaching şi pe Warschauer
Straße 59a, 10243 Berlin

Persoane de contact:
www.bergemann-hoehne.com

Micaela Bergemann
Heinrich Höhne

Coaching individual – nu în grup
Finanţare 100% prin „cuponul de activare şi
intermediere“ (AVGS)

Oferta noastră

Termine şi orar

Conceptul nostru

Coaching individual pentru evaluarea şi opti-

9 Acceptare individuală şi continuă

Coaching individual pentru evaluarea şi optimi-

mizarea dezvoltării Dumneavoastră persona-

9 Coaching individual până la maxim 42 de

zarea dezvoltării Dumneavoastră personale:

ore (56 unităţi de predare) pe parcursul a

le:
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii
Dumneavoastră
• Dezvoltarea de perspective profesionale realizabile
• Optimizarea documentelor

• Aplicarea celor mai noi metode ştiinţifice

7 săptămâni

• Coaching individual şi personalizat

9 Dependent de aprobarea consilierului Dvs.

• Instrumente de coaching certificate şi de

personal de la Jobcenter

efect

9 Orele de coaching se programează la

• Consilieri certificaţi profesional

înţelegere cu Dvs.

• Control de calitate continuu
• Mai mult de 25 de ani de experienţă pe

Dumneavoastră de aplicaţie
• Conştientizarea punctelor Dvs. forte
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piaţa muncii şi în domeniul educaţional

profesionale şi a potenţialului Dvs.
• Competenţă în noile media
• Piaţa actuală a muncii
• Îmbunătăţirea prezenţei Dvs. profesionale
• Telefonaţi profesional cu succes
• Loc de muncă sau de pregătire

9 Îndeplinirea condiţiilor de promovare a
agenţiei de muncă
9 Gratuit dacă aveţi AVGS („cuponul de activare

profesională

şi intermediere“)

• Recalificare sau perfecţionare

9 Cunoştinţe de bază de limba germană

profesională

Găsirea potenţialului şi integrare profesională

Condiţii pentru a fi acceptat

Numărul măsurii: 922/18/20

www.bergemann-hoehne.com

