
JobTrain
Груповий тренінг

DiPers GmbH
Kanalstraße 17
88214 Ravensburg 
 
Tel.: 0751 35450-0
Fax: 0751 35450-30

DiPers GmbH
Ottmannshofer Str. 44
88299 Leutkirch im Allgäu
 
Tel.: 07561 82033-05
Fax: 07561 82033-00

www.dipers.de
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Розпочати роботу з JobTrain 
можливо в будь-який час.
 
Умови для цього 
пояснюються на інформаційній 
першій зустрічі з нашими 
консультантами з 
працевлаштування.

Тривалість:
8 тижнів (200 годин)

З понеділка по п‘ятницю
З 8:00 до 12:15 години
 
Після заняття ви зможете 
скористатися нашими комп’ютерами 
для пошуку в Інтернеті.  
Наші досвідчені інструктори  
готові проконсультувати вас.

JobTrain підходить для всіх 
хто починає роботу, 
повертається у  
професію або хоче 
змінити професію!

Місц
езнаходження Лойткірх

Місц
езнаходження Равенсбург



Чекаємо Вас у  світлих

    
 залах із сучасним обладнанням.

AktivA - Здоров‘я і 
компетенції!

•  Планування діяльності, планування 
дозвілля

•  Конструктивне мислення,  
впевнена манера поведінки

•  Виклик співчуття, отримання підтримки
•  Систематичне вирішення проблем,  

досягнення поставлених цілей

Ми будемо раді  
вашому відгуку

З самого початку
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Розпізнання  
свого власного потенціалу!

•  Пізнання власних сильних сторін та відкриття 
прихованих талантів

•  Розкриття вашого потенціалу розвитку та 
підвищення індивідуальних можливостей

•  Розробка особистого профілю
•  Компетентність в міжкультурних 

взаємовідносинах

JobTrain – 
8 цікавих тижнів 
за наступними темами:

Будь на одній хвилі  
з онлайн сервісами!

•  Інтернет- та медіаграмотність
• Додатки та інтернет-портали
•  Основи та нові функції в 

обробці тексту та зображень
• Віртуальне спілкування
•  Онлайн заявка на роботу: 

Що за всім цим стоїть?

Дотримуйся вимог до  
подання заявки на роботу!

•  Сучасні тенденції та стратегії 
успішної самореклами

•  Переконання відповідними 
супровідними листами

•  Створення та оптимізація резюме
•  Вдала фотокартка для подачі  

заявки на роботу
•  Важливий пункт під час співбесіди: 

Як мені переконати свого 
співрозмовникa?

•  Презентація особистих 
сильних сторін

•  Проходження завдань  
при прийомі на роботу

З самого початку  

ми підтримуємо вас у вашому  

процесі подачі заявки на 

роботу! 
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