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Про ВІТА Академію
Ми молода та іноваційна освітня компанія з 
головним філіалом у Вітмунді на північному заході 
нижньої Саксонії та подальшими представництвами 
на півноччі Німеччини.
Ми пропонуємо підвищення та придбання 
кваліфікації для робітників та для людей, що шукають 
роботу.

Ihr Partner für Bildung und Weiterbildung

Фокус Джоб  
(Фокус на роботу)

Індивідуальний коучинг

u k r a i n i s c hu k r a i n i s c h

F o k u s  J o b 
u k r a i n i s c h

В І ТА  А к а д е м i я  Гм б Х
VITA Akademie GmbH

Інформація та консультації

У вас виникли питання? 
Просто зв`яжіться з нами, ми охоче допоможемо!

ВІТА Академiя ГмбХ
Вулиця Везерштрассе 81
28757  Бремен 
Йорг Кессеніх
Тел. 0421 6608 9564
Денис Горяйнов
Тел. 0179 179 179 2

Information und Beratung

Sie haben noch Fragen? 
Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen!

VITA Akademie GmbH
Weserstraße 81
28757 Bremen
Jörg Kessenich
T 0421 6608 9564
Denys Goryainov
M 0179 179 179 2

Так ви знайдете Віта Академію у Бремен / Brem
en                 ©
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Відвідайте нашу домашню сторінку за адресою: www.vita-akademie.de

Вам важко знайти роботу, яка Вам підходить?

Ми охоче Вам допоможемо!

Ми підтримаємо Bас у розвитку Bаших особистих та 
професійних навичок і таким чином допоможемо 
знайти перспективи для працевлаштування та 
пропозиції роботи у Bашому регіоні.

Фокус Джоб  

Модуль 1:
Ринок праці та альтернативи для кар’єри (40 навчальних 
одиниць) 
Ми поговоримо про знання та навички, які Ви набули до 
цього часу, Ваші інтереси та кар’єрні прагнення, і разом ми 
розглянемо, які альтернативи існують для Вашої кар’єри. 
Разом ми розглянемо  можливі місця роботи та шляхи до 
них.

Тривалість
12 місяців 2 індивідуальні зустрічі на тиждень

Модуль 2:
Самоменеджмент- Компетентність у своїй професії (40 
навчальних одиниць) 
Ми допомагаємо Вам організувати своє повсякденне 
життя, взяти проблеми під контроль, справлятися зі 
стресовими ситуаціями та налагодити контакт з установами 
та службами, які можуть вас підтримати

Модуль 3:
 EDP Тренінг (обробка електронних даних) для підготовки 
резюме

Ви дізнаєтеся про основи користування ПК, Інтернету та 
програмами MS Office. Ми покажемо Вам, як шукати роботу 
в інтернеті, самостійно складати та надсилати резюме. 
Також буде розглянута тема користування соціальними 
мережами та пошукових систем.

Модуль 4: 
Навички складання резюме (40 навчальних одиниць) 

Ми практикуємо з Вами все, що стосується теми резюме 
та подачі заяви на роботу. Від папки із заявами до 
співбесіди. Разом ми створимо Ваш особистий профіль 
для Агентства з працевлаштування та  розглянемо 
можливості  онлайн-заявки.

Модуль 5: 
Робота та життя в гармонії (40 навчальних одиниць)

 Тут ми обговорюємо важливі правила поведінки, а також 
права та обов’язки у трудовому житті. Ми допоможемо 
вам поєднати особисте життя та роботу.

Інформація та консультації

Ми охоче проінформуємо Вас у конфіденційній 
розмові.
Існує також можливість отримати консультацію 
щодо цієї пропозиції у Aгентстві з працевлаштування 
чи Центрі зайнятості та отримати ваучер на 
активацію та посередництво від Вaшої контактної 
особи. Після цього ви можете відразу зв`язатися з 
представниками Віта Академії.!


