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Tel.: +49 (0)30 921 060 32
info@bergemann-hoehne.com
www.bergemann-hoehne.com

Açılış saatleri:
9 Wir sprechen Deutsch
9 We also speak English (Englisch)
9 Ние говорим и български (Bulgarisch)
9 Vorbim şi româneşte (Rumänisch)
9 Мы также говорим по-русски (Russisch)
9 Ние исто збореме на макдонски (Maze-

Daha iyi yaşa
Daha başarılı ol

Pazartesi - Perşembe: 8:00 - 17:00 Uhr
Cuma günleri: önceden anlaşma ile

Yönetim ve kayıt:
Groß-Berliner-Damm 73D, 12487 Berlin

donisch)
9 Mi govorimo i srpski, hrvatski i bosanski
(Serbisch, Kroatisch, Bosnisch)
9 Biz türkçe konuşuyoruz (Türkisch)
9 También hablamos español (Spanisch)
9 Falamos português (Portugiesisch)
9 Parliamo italiano (Italienisch)
(Arabisch)  وأيض ا ً اللغة العربيةP

Ayrica Warschauer Straße 59a, 10243 Berlin adresinde de hizmet vermekteyiz

Iletişim:
www.bergemann-hoehne.com

Micaela Bergemann
Heinrich Höhne

Kişisel iş koçluğu - birebir hizmet
Etkinleştirme ve yerleştirme kuponları
(AVGS) ile %100 finansman

Hizmet Yelpazemiz

Tarihlerimiz ve Saatlerimiz

Konseptimiz

Kişisel gelişiminizi değerlendirmek ve optimize

9 Kişiye özel ve esnek başlama imkanları

Kişisel gelişiminizi değerlendirmek ve optimize

etmek için bireysel koçluk:

9 7 hafta içinde maksimum 42 saate (56 ünite)

etmek için bireysel koçluk:

•

Kişisel yaşam kalitesini yükseltmek

•

Gerçekleştirilebilir iş hedefleri belirlemek

•

Başvuru belgeleri oluşturmak ve yenilemek

•

Kişisel iş fırsatları ve potansiyelleri belirlemek

kadar bireysel koçluk

•

9 Jobcenter kişisel danışmanınızın onayına bağlı

Güncel bilimsel araştırmalara dayanan yöntemler

olarak
9 Koçluk süreleri kişisel ihtiyaçlara göre bireysel
olarak kararlaştırılır

•

Bireysel ve kişiye özel hedef koçluğu

•

Denetlenmiş ve etkili koçluk araçları

•

Eğitimli ve sertifikalı koçlar

Bireysel kariyer danışmanlığı

•

Sürekli kalite kontrol

•

Medya okuryazarlığı

•

Iş ve eğitim piyasasında 25 yılı aşkın tecrübe

•

Mevcut iş piyasası

•

Kişisel görünüm danışmanlığı

•

Başarılı telefon görüşmeleri

•

Iş ve Eğitim Fırsatları

•

Meslek ilerletme ve yeniden eğitim
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•

Katılım koşulları
9 Federal İş Ajansının (Bundesagentur für Arbeit) uygunluk koşulları
9 AVGS ile ücretsiz hizmet
9 Temel Almanca bilgisi

Potansiyel bulma ve profesyonel entegrasyon

Tedbir numarası: 922/18/20

www.bergemann-hoehne.com

