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Інформація та поради

Deutsche Angestellten-Akademie 

INT Gesellschaft zur Förderung der beruflichen 

und sozialen Integration     

Kundenzentrum Rendsburg 

Friedrichstädter Straße 9-11 

24768 Rendsburg

Ваша контактна особа

Mandy Sörensen 

Телефон 04331 1480-922 

Факс 04331 7822-50 

Електронна пошта mandy.soerensen@daa.de

Ваш шлях до нас

Про нас

Die Deutsche Angestellten-Akademie (надалі 

DAA) була заснована понад 65 років тому, як 

некомерційний навчальний заклад в галузі 

професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації. 

Наш заклад має понад 400 навчальних 

центрів на території Німеччини.

У всіх співробітників DAA є багаторічний 

професійно-педагогічний досвід, який 

постійно оновлюється завдяки  регулярним 

курсам підвищення кваліфікації.

Дякуючи DAA, на сьогодні понад 6 мільйонів 

людей вдосконалили своє професійне 

майбутнє.

Знак якості

DAA має сертифікат AZAV (Постанова про 

акредитацію та ліцензування сприяння 

працевлаштуванню), затверджений для 

здійснення заходів щодо сприяння зайнятості 

населення.

Це некомерційний навчальний заклад з 

головним офісом у Гамбурзі.

Coaching mit berufsbezogenem 

Deutsch in hybrider Form  

Коучинг з німецької мови, 

пов’язаний з працевлаштуванням, 

у змішаній формі



Цілі проекту

Проект допомагає абітурієнтам з недостатнім 

знанням німецької мови писати якісні резюме 

та встановлювати первинні контакти з 

потенційними роботодавцями.

Часто квалификовані, підготовлені люди не 

мають успіху на співбесіді через їх недостатнє 

знання німецької або англійської мови. 

Методи, що використовуються в нашому 

коучингу, спеціально розроблені для такої 

цільової групи та орієнтовані на прискорене 

працевлаштування кожного учасника проекту.

Учасники проекту отримають не тільки 

теорітичні знання, але й практичні навички для 

успішного працевлаштування.

Цільова група

Коучинг з німецької, пов‘язаної з 

працевлаштуванням, підходить для людей, які 

завдяки різним перешкодам, особливо в зв’язку 

з відсутністю професійних мовних навичок, 

потребують підтримки під час пошуку роботи, 

написання та подання резюме.

Модулі, які можна забронювати

Коучинг з німецької мови для 

працевлаштування Модуль 1 і 2:

§ 45 п. 1 абзац 1 No 1 SGB III – ознайомлення з 

ринком праці в Німеччині

•  Вивчення специфічної німецької лексіки, 

потрібної для працевлаштування

•  Оцінка реальних можливостей та 

здібностей кожного з учасників проекту в 

працевлаштуванні

Коучинг з німецької мови для 

працевлаштування модуль Модуль 3:

§ 45 п. 1 абзац 1 No 5 SGB III - підтримка під час 

працевлаштування

•  Посередництво у сфері працевлаштування

•  Оцінка реальних можливостей та 

здібностей кожного з учасників проекту в 

працевлаштуванні

Місця навчання та засоби

Коучинг у модулях 1 та 2 проводиться у 

приміщенні DAA або он-лайн. Коучинг 

у Модулі 3 проводиться  переважно в 

приміщеннях роботодавця, рідше у приміщенні 

DAA або он-лайн.

Як показує досвід, 80% навчальних процесів 

проходить у приміщенні роботодавця і 20% у 

приміщенні DAA.

DAA-Рендсбург може надати в тимчасове 

безковштовне користування пристрої, 

включаючи мобільний зв’язок. 

Загальні умови

Для людей з міграційним походженням, яким 

достатньо спілкуватися в простий спосіб 

рекомендується Модуль 1. Для тих, хто 

потребує більш вищого рівня спілкування  

німецькою, рекомендуються модулі 2 і 3.

Модуль 1 – 100 навчальних занять

Модуль 2 – 50 навчальних занять

Модуль 3 – 100 навчальних занять

Свідоцтво про закінчення

Сертифікат DAA

Участь здійснюється на підставі положень ст. 

SGB II і III в рамках активації  (AVGS).

Якщо ви зацікавлені, зверніться до свого 

агентства з пошуку роботи або у ваш центр 

зайнятості.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас!


