
Perspektiven schaffen für Ihre 
berufliche Zukunft.
Der stetige Wandel des Arbeitsmarktes stellt uns vor  
immer größere Herausforderungen. Darauf geben  
wir innovative Antworten, die Ihre berufliche Zukunft 
sichern. Von Präsenzunterricht in Voll- und Teilzeit über 
Live-Online-Unterricht, abgestimmt auf Ihre Sprach-
kenntnisse und Ihren Wissensstand, bis hin zum Coa-
ching, in dem wir Ihre persönliche Situation beleuchten, 
bietet die Akademie Überlingen maßgeschneiderte 
Angebote. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Potenziale voll 
zu entfalten und Ihr Bildungsziel optimal zu erreichen. 
Menschen zu bilden und weiterzubringen ist unsere 
Verantwortung und Leidenschaft. Egal wo Sie gerade 
stehen, wir sind „Mit Kompetenz zur Stelle“.  
Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an  
über 40 Standorten mit mehr als 4.000 Schulungs- 
plätzen sind wir für Sie vor Ort – die Akademie  
Überlingen, ein Familienunternehmen seit 1971. 

Створення перспектив для вашого 
професійного майбутнього
Постійні зміни ринку праці ставлять перед нами дедалі 
складніші завдання, у відповідь на які ми створюємо інноваційні 
рішення, щоб ви змогли забезпечити собі надійне професійне 
майбутнє. Академія Юберлінген (Akademie Überlingen) пропонує 
заняття з урахуванням індивідуальних потреб у навчанні: очні 
заняття повний та неповний день, онлайн-заняття, розраховані 
на ваш рівень знань та володіння мовою, а також коучинг 
із розглядом вашої особистої ситуації. Ми допоможемо вам 
повністю розкрити свій потенціал та досягти поставлених цілей 
освіти. Наші зусилля спрямовані на те, щоб надавати людям 
навчання та розвиток, за це ми відповідальні. Незалежно від 
вашого становища, наші компетентні фахівці готові допомогти 
вам. Академія Юберлінген — це сімейне підприємство, відкрите 
у 1971 році, зараз має понад 40 філій, де працює близько 700 
співробітників і є понад 4000 місць для навчання.
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Arbeiten und leben in Deutschland
Sie bereiten sich auf das Arbeiten und Leben in Deutschland vor? 
Wir unterstützen Sie kompetent und individuell. Rufen Sie uns an 
und wir vereinbaren ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.

Праця та життя в Німеччині
Ви готуєтесь працювати і жити в Німеччині? Ми надамо вам компетентну 
індивідуальну підтримку. Зателефонуйте нам і ми запишемо вас на першу 
консультацію, яка не накладає на вас ніяких зобов‘язань.

Anschrift und Kontakt
Адреса та контакти

Ansprechpartner / in: 
Контактна особа: 

Telefon: / Телефон: 

E-Mail:

Ihr Weg zu uns / Як до нас доїхати

Орієнтування та стабілізація для біженців
Start / Початок:
SAB nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III

Deutschlandkompass
Orientierung und Stabilisierung 
für Migranten / Migrantinnen

www.akademie-ueberlingen.dewww.akademie-ueberlingen.de
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Die Akademie Überlingen möchte Ihnen 
die Integration in Arbeit und das Leben 
in Deutschland erleichtern.
Unsere Coaches im Deutschlandkompass  
zeigen Ihnen verfügbare Perspektiven und konkrete 
Hinweise, um einen Einstieg in das Berufsleben in 
Deutschland zu erreichen. Sie bieten Ihnen eine auf  
Sie zugeschnittene Beratung und eine gezielte  
Förderung zur Verbesserung Ihrer beruflichen Chancen. 
Dabei wollen wir Ihre vorhandenen Stärken ausbauen. 
Die Maßnahme beinhaltet sowohl Gruppen- als auch 
Einzelcoaching. In der Gruppe geht vieles leichter, denn 
man kann sich gegenseitig Hilfestellung bei Problemen 
im Alltag geben und sich gegenseitig motivieren.  
In Einzelgesprächen geht es dann nur um SIE.

Dauer
26 Wochen, 760 UE (Unterrichtseinheiten à 45 Minuten)
30 UE wöchentlich

Akademie Überlingen (Академія Юберлінген) бажає 
полегшити вам інтеграцію в життя та трудову діяльність в 
Німеччині.
Наші коучи на заняттях Deutschlandkompass («Компас 
Німеччини») продемонструють вам існуючі перспективи 
та нададуть конкретні вказівки щодо того, як зробити 
перші кроки в професійне життя в Німеччині. Ви отримаєте 
консультацію з урахуванням ваших потреб, а також цільову 
допомогу для покращення своїх шансів на працевлаштування. 
При цьому ми будемо розвивати ваші сильні сторони. Цей 
захід передбачає як груповий, так і індивідуальний коучинг. В 
групі набагато легше, оскільки учасники надають один одному 
підтримку з вирішення повсякденних проблем та піднімають 
один одному мотивацію. Під час індивідуальних консультацій 
мова йде лише про вас.

Тривалість
26 тижнів, 760 аг (академічних годин по 45 хвилин)
30 аг щотижня

Deutschlandkompass –  
Orientierung und Stabilisierung für 
Geflüchtete aus der Ukraine

Орієнтування та стабілізація для біженців

Fördermöglichkeit 
Bitte sprechen Sie uns wegen einer möglichen  
Förderung an.

Sie finden weitere Angebote auf unserer  
Homepage www.akademie-ueberlingen.de

Можливість фінансової підтримки
Будь ласка, зв’яжіться з нами щодо можливої   можливості 
фінансування.

Інформацію про інші пропозиції див. на нашому сайті  
www.akademie-ueberlingen.de

Folgende Themen erwarten Sie
• gemeinsame Zielfestlegung
• Arbeitsmarkt-Coaching
• Bewerbungsmananagement - wie bewerbe 
 ich mich richtig?
• EDV-Training (Word / Internet / E-Mail)
• Berufsspezifische Sprache
• Kommunikationskompetenz
• Team- und Arbeitskompetenz
• Alltagscoaching (Wohnen / Finanzen / Gesundheit)

Будуть розглядатися наступні питання:
• Спільна постановка мети
• Коучинг з ринку праці
• Управління просуванням своєї кандидатури: як правильно 

подавати свою кандидатуру?
• Тренінг з електронної обробки даних (Word / інтернет / e-mail)
• Мова професійного спілкування
• Комунікативна компетенція
• Вміння працювати в команді та робоча компетенція
• Коучинг з повсякденних питань (житло / фінанси / медицина) Sie sind bei uns willkommen!

Будемо раді вітати вас!
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