Bergemann & Höhne GbR:
Tel.: +49 (0)30 921 060 32
info@bergemann-hoehne.com
www.bergemann-hoehne.com
Работно време:
Понеделник – четвъртък: 8:00 - 17:00

Живей по-добре
бъди по-успешен

Петък: с уговорен час

9 Wir sprechen Deutsch
9 We also speak English
9 Ние говорим и български
9 Vorbim şi româneşte

Офис и записване:
Groß-Berliner-Damm 73D, 12487 Berlin

9 Мы также говорим по-русски
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
Имаме допълнителни помещения за коучинг

9 Parliamo italiano
 وأيض اً اللغة العربيةP

на следния адрес:
Warschauer Straße 59a, 10243 Berlin

Лица за контакти:
www.bergemann-hoehne.com

Индивидуален коучинг, а не групова работа

Micaela Bergemann

100% поемане на разходите чрез ваучера на

Heinrich Höhne

джоб-центъра (AVGS)

Нашето предложение

Дати и времетраене

Нашият концепт

Индивидуален коучинг с цел анализ и

9 Индивидуален старт по всяко време

Индивидуален коучинг с цел анализ и

оптимиране на вашето индивидуално

9 Индивидуален коучин до 42 часа (56

оптимиране на вашето индивидуално развитие:

развитие:
Подобряване на индивидуалния ви
начин на живот
•

Развитие на професионални
перспективи, които можете да
реализирате

•

•

Оптимиране на документите ви за

9 В зависимост от бевилингунга на
служителя в джобцентъра, отговарящ за
вас

Индивидуален и специално за вас изготвен
Ефективни и изпитани коучингинструменти

индивидуално според вашата лична

•

нужда

Обучени, сертифицирани коучове с
необходимата кфалификация

•

Постоянен контрол на качеството

Осъзнаване на собствените

•

Повече от 25 години опит в икономиката и

Медийна компетентност

•

Актуалния пазар на труда

•

Подобряване на вашето лично
представяне
По-успешно провеждане на телефонен
разговор

•

•

кандидатстване за работа

•

•

Използване на най-новите научни методи

•

9 Датите и часовете се определят

професионални силни и слаби страни

•

•

целеви-коучинг
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•

учебни) в продължение на седем седмици

на образовтелния пазар

Изисквания за участие
9 Изисквания за поемане на разходите на
Бюрото по труда

Работно място или място за

9 Безплатно с AVGS

специалнизирано обучение

9 Основно владеене на немски език

Преквалификация или допълнителна
кфалификация

Намиране на собствения потенциал и работна
интеграция

мярка номер: 922/18/20

www.bergemann-hoehne.com

