Bergemann & Höhne GbR
Groß-Berliner-Damm 73D, 12487 Berlin

كيفية التواصل معنا
Tel.: +49 (0)30 921 060 32

عش بشكل أفضل كن أكرث نجا ًح ا

info@bergemann-hoehne.com
www.bergemann-hoehne.com

ساعات عملنا
من اإلثنني إىل الجمعة من  ٨صباحاً حتى  ١٧مسا ًء

وصف الطريق
Quelle Kartenmaterial: https://www.Openstreetmap.de https://www.MeMoMaps.de http://www.öpnvkarte.de

متويل  ٪100من خالل التنشيط
وقسيمة التوسط )(AVGS

• تتمنون أسلوب حياة أفضل ومستوى معيشة أفضل
• تبحثون عن مستقبل مهني قابل للتحقيق
• ترغبون يف التعرف عىل نقاط قوتكم وإمكاناتكم
وتعزيزها

أنتم ال تتحدثون اللغة األملانية ؟
 Pنحن نتحدث اللغة االنكليزية
 Pنتكلم اللغة الرتكية
 Pنتكلم اللغة اإلسبانية

Coachingräume haben wir zusätzlich in der
Warschauer Straße 59a, 10243 Berlin

تدريب فردي  -ليس ضمن مجموعات

هذا هو وضعكم:

 Pنتكلم اللغة الربتغالية
 Pوأيض اً اللغة العربية

املوظف املسؤول:
Micaela Bergemann
Heinrich Höhne

www.bergemann-hoehne.com

املواعيد واألوقات

مفهومنا

 Pميكنكم البدء يف أي وقت

تدريب فردي لتقييم تطوركم الشخيص وتحسينه:

عرضنا
التدريب الفردي للتقييم وتحسني تطوركم الشخيص:

• استخدام أحدث األساليب العلمية

 Pتدريب فردي حده األقىص  42ساعة ( 56وحدة) يف

• تحسني مستوى حياتكم الشخصية

• التدريب عىل األهداف الفردية واملصممة حسب
الطلب

 ٧أسابيع
 Pاعتام ًدا عىل موافقة مستشاركم الشخيص يف مركز

• تطوير وجهات النظر املهن يَّ ة القابلة للتحقيق
• تحسني وثائقكم للتقدم إىل وظيفة

• أدوات تدريب محددة وفعالة

العمل

• املد ِّربون مؤهلون و ُم ع تَ مدون ومد َّربون
• م راقبة الجودة بشكل مستمر

• تعرفوا عىل نقاط القوة والقدرات املهن يَّ ة الخاصة

 Pيتم االتفاق عىل أوقات التدريب الفردي مبا يتناسب
مع احتياجاتكم الشخصية

• أكرث من  25عا ًم ا من الخربة يف االقتصاد وسوق

متطلبات القبول

• سوق العمل الحايل
Photo by Startup Stock Photos from Pexels

التعليم

بكم
• املهارات اإلعالم يَّ ة
• تحسني حضوركم الشخيص
• اتصاالت هاتفية ناجحة
• فرصة عمل أو مقعد للتأهيل املهني

 Pاش رتاط دعم مكتب التوظيف
 Pمجانًا مع AVGS

 Pاملعرفة األساسية باللغة األملانية

www.bergemann-hoehne.com

رقم اإلج راء922/18/20 :

إيجاد االندماج املهني

