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АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОУЧИНГНАША ЦІЛЬ – ВАШ УСПІХ!

ЧОМУ TERTIA? 

• У центрі нашої уваги знаходяться люди та їх 
потенціал.

• На вас чекають коучі з багаторічним 
досвідом.

• Атмосфера приватності має для нас велике 
значення.

• Наші високі стандарти якості – це наш 
щоденний імпульс. Дотримання стандартів 
якості щорічно перевіряється зовнішньою 
незалежною компанією CERTQUA.

XX_ALLE 
            --> DATEN FÜR WELCHEN FLYER

Flensburg

Соціальний коучинг
Social Coaching

Професійний коучинг з душею й 
серцем

для біженців та мігрантів
Ефективний індивідуальний підхід

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Vereinbaren Sie telefonisch oder online ein 
unverbindliches Informations- und Beratungsgespräch.
TERTIA Vermittlungsagentur GmbH & Co. KG
Liebigstraße 19 
24941 Flensburg 
Tel.: 0461 1468334-20
www.tertia.de/Flensburg
E-Mail: Unterstuetzung.flensburg@tertia.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Susan Bertram



ВІЗЬМІТЬ СВОЄ МАЙБУТНЄ У ВЛАСНІ РУКИ – З КОУЧЕМ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ПОРУЧ З ВАМИ!

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНИЙ КОУЧИНГ?

Під час першого особистого знайомства з коучем 
Ви маєте можливість розповісти про свої бажання та 
потреби.

Коуч знаходиться у Вашому розпорядженні для 
підтримки, опіки та супроводу протягом максимум 
132 годин консультацій, розподілених на максимум 
12 місяців. 

На початку коучингу ми разом визначаємо Ваш 
мовний рівень, Ваші професійні знання та компетенції.

Наша мета: відкрити для Вас реальні та орієнтовані 
на успіх перспективи життя та роботи у Німеччині.

СКІЛЬКИ КOШТУЄ КОУЧИНГ?

Якщо Ви безробітня(-ий), тоді коучинг буде 
профінансований державним коштом (у випадку, 
якщо Ви відповідаєте певним передумовам до цього).  

Ми з радістю консультуємо з питань таких 
передумов для отримання фінансової підтримки. 
Звертайтесь до нас – особисто, по телефону або 
електронною поштою.

ХТО МИ?
З 1973 року Група компаній TERTIA є надійним 
партнером держави з питань управління праці. Ми 
пропонуємо послуги з пошуку вакансій та підбору 
кадрів.

ЩО НА ВАС ЧЕКАЄ?

• Підтримка у поводженні з німецькою бюрократією: 
підготовка до візитів у інстанції, заповнення 
формулярів та подання документів

• Організація догляду за дітьми та членами родини
• Організація дотримання плану зустрічей, напр., у 

школах та дитячих садках
• Введення у місцеву інфраструктуру: магазини, 

громадський транспорт, медичне обслуговування, 
заклади відпочинку та консультаційні пункти.

• Покращення розуміння країни та місцевого 
населення: знайомство з німецькими звичаями

• Допомога у пошуку роботи: пошук вакансій, 
самопрезентація та підготовка до співбесіди

• Практика пофесійної німецької мови


