
 

 

  

Вартість, фінансова 
підтримка, сертифікат 

Фінансова підтримка 

Через Jobcenter Stadt & Landkreis  
Kassel за допомогою Aktivierungs- und      
Vermittlungsgutschein  
 

Попросіть у Jobcenter ваучер для 
підготовки до іспиту 
 

Витрати на подорож 

Бере на себе Jobcenter 
  

Сертифікат учасника 

Індивідуальний сертифікат учасника 
із змістом 

 
GfM GmbH & Co. KG   

Шлях до нас 

За 1 хвилину ходьби від головного 
залізничного вокзалу та 5 хвилин ходьби 
від трамвайної зупинки Scheidemannplatz 
 
Ліфт у будівлі 
Шлях до GfM позначений вказівниками 

GfM GmbH & Co. KG 
  
Werner-Hilpert-Straße 25-27 
34117 Kassel 
  
Telefon: 0561 73976715  
Fax: 0551 49706-690  
  
kassel@gfm.de 
www.gfm.de/kassel/ 

ZACK – Zentrum für Aktivierung, 

Coaching und Kompetenz    

(Центр активації, коучингу та компетентності)                              

  & 

ZIEL – Zukunft, Visionen, Ideen, 

Erfolge 

(Майбутнє, бачення, ідеї, успіхи) 

 

 

- Німецька та англійська мови,  
повязані з роботою 

 
- Навички роботи з IT-медіа, віртуальний  

коучинг та використання соціальних медіа  
у процесі подання документів 

 
 
 
 
 
  

GfM GmbH & Co. KG   



 

  

Групи потреб 
 
- Шукачі роботи 
- Безробітні у правових категоріях SGB II 

та SGB III 
- Не одержують пільг 
- Потребує спільноти 
- Повернення працювати 
- Самотні батьки 
- Кинули навчання тощо.  
 
 

Області діяльності 
 
- Особистісно-професійна перспектива 
- Робоча та соціальна поведінка 
- Самосприйняття та сприйняття іншими 

людьми 
- Індивідуальні проблемні ситуації 

  

ЛАСКАВО 
ПРОСИМО 

GfM GmbH & Co. KG 
  
Werner-Hilpert-Straße 25-27 
34117 Kassel 
  
Telefon: 0561 73976715  
Fax: 0551 49706-690  
  
kassel@gfm.de 
www.gfm.de/kassel/ 

Що ми робимо 

 

- Змінити професійні погляди та виявити  
сильні сторони 
 

- Оцінка придатності за індивідуальної  
підтримки та у групі 
 

- Навчання управлінням заяви  
на Спеціальність 
 

- Тренінг спілкування та  
переконливий Самомаркетинг 
 

- Аналіз сильних та слабких сторін 
 

 

  

Відвідуваність та 
тривалість 
 
Переважно індивідуальне консультування 
віч-на-віч / індивідуальна робота з 
учасником на основі повного або 
неповного робочого дня, залежно від 
потреби та проблемної ситуації 
 
Тривалість: 1 навчальна одиниця (HO) = 
45 хв., загальна тривалість індивідуальна 
залежно від взятих модулів 
 
 

Години роботи 

Понеділок - П;ятниця: 8:00 до 17:00  

  

GfM 

Підтримка та 
допомога 


