
Der Kurs richtet sich an Arbeitslose und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Kunden aus dem SGB III 
und dem SGB II.

Der Kurs eignet sich für geflüchtete Bewerber 
aus allen Berufsfeldern und Qualifikationsstufen 
(Akademiker bis Ungelernte und junge Berufsein-
steiger), welche vom Ukraine-Krieg betroffen sind.

Курс призначений для безробітних та тих, хто 
ризикує втратити роботу з SGB III та SGB II.

Курс підходить для біженців з усіх професійних 
сфер та кваліфікаційних рівнів (від академіків до 
молодих спеціалістів або без спеціальності), які 
постраждали від війни в Україні.

// Zielgruppe 
// Для кого
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Arrival in Germany

// Seminarorte 
// Місця проведення

TEMP Akademie, Нюртінген:
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Wir sind ein zertifiziertes 
Bildungsszentrum:



Der Krieg in der Ukraine hat 600.000 Menschen 
zur Flucht nach Deutschland bewegt, welche hier 
eine Existenz für sich und ihre Familie aufbauen.     

Wir unterstützen Flüchtlinge bei der Bewerbung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt entsprechend 
den individuellen Fähigkeiten und beim Ankom-
men in Deutschland.

Wir unterstützen dabei,

• alle Herausforderungen zu meistern

• den Alltag zu organisieren

• sich zu vermarkten und zu verkaufen

• sich in Deutschland einzuleben

Через війну в Україні 600 тисяч людей змушені 
були тікати до Німеччини і починати тут нове 
життя разом зі своїми дітьми.    

Ми підтримуємо біженців у подачі заявки на 
німецький ринок праці відповідно до їхніх 
індивідуальних навичок та при прибутті до 
Німеччини. 

Ми допомагаємо

• впоратися з усіма викликами

• організовувати повсякденне життя

• реалізовувати і продавати себе

• влаштуватися в Німеччині

// Seminarinhalte
// Зміст семінару

• Potenzialanalyse

• Integration in Deutschland

• Alltagsorganisation

• Selbstmarketing & -präsentation

• Zeitgemäße Bewerbungsunterlagen

• Zeugnisanerkennung/ Übersetzung

• Stellensuche nach Qualifikation

• Beratung zu Arbeitsverträgen

• Individuelle Karriereberatung

• Auftreten, Stil und Außenwirkung

• Umgang mit Lampenfieber

• аналіз потенціалу

• інтеграція в Німеччині

• організація повсякденного життя

• презентація та реклама

• актуальне резюме

• консультації щодо трудових договорів

• поради щодо кар‘єри

• зовнішній вигляд та стиль

• боротьба зі страхом сцени

// Lerninhalte
// Зміст навчання

• Zur Anmeldung oder bei Fragen:  
Funda Cay - Tel.: 0173 2406028

• Förderung: Wenn Sie einen gültigen 
Vermittlungs- und Aktivierungsgutschein 
erhalten, werden die Kosten durch Ihren 
Leistungsträger übernommen.

• Abschluss: Teilnahmebescheinigung

• Для реєстрації або запитань:  
Funda Cay - Tел.: 0173 2406028

• Фінансування: за наявності дійсного 
ваучера посередництва та активації, 
витрати покриє ваш постачальник послуг.

• Завершення: сертифікат учасника

// Anmeldung
// Реєстрація

Mit unserem Baukasten-Konzept stellen Sie 
Ihr Coaching-Programm je nach Bedarf selber 
zusammen. Beratungszeiten sind individuell 
plan- und kombinierbar.

Sprechen Sie uns an.

Завдяки нашій модульній концепції ви 
можете скласти власну програму коучингу 
відповідно до ваших потреб. Час консультації 
можна планувати індивідуально. Зв‘яжіться з 
нами.

// Coaching Termine
// Час консультацій


