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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 Sprachkenntnisse 
und Ihren Wissensstand, bis hin zum Coaching, 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 650 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an über 40 Standorten mit mehr 
als 4.000 Schulungsplätzen 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 650 
співробітників і є понад 4000 місць для навчання.
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Information und Termine
Der Start Ihres Coachings ist nach Absprache jederzeit  
möglich. Ihre Termine vereinbaren Sie flexibel und ganz 
individuell mit Ihrem persönlichen Coach.

Інформація та терміни
Почати коучинг можна за домовленістю в будь-який 
момент. Гнучкі індивідуальні терміни обговорюються зі 
своїм особистим коучем.

Anschrift und Kontakt
Адреса та контакти

Ansprechpartner / in: 
Контактна особа: 

Telefon: / Телефон: 

E-Mail:

Ihr Weg zu uns / Як до нас доїхати

Einzelcoaching

Індивідуальний коучинг
für Geflüchtete aus der Ukraine

для біженців з України 



SIE SIND BEI UNS WILLKOMMEN!

Sie möchten gerne im Berufsleben  
Fuß fassen und benötigen dabei Hilfe?  
Wir stehen Ihnen zur Seite. Unser Team 
ist für Sie da und unterstützt Sie.

Im Einzelcoaching richten wir unseren Blick auf 
Ihre Integration in Arbeit. Dabei unterstützt Sie unser Team 
bestehend aus Jobcoaches, Coaches mit medizinischem und 
psychologischem Hintergrund sowie Gesundheitscoaches.

Ihr Erfolg ist unser Ziel! 
Daher legen wir besonderen Wert auf ein angenehmes Ambiente 
und ein konstruktives Arbeitsklima auf Augenhöhe.

Dauer 
bis zu 12 Monate, 20 UE / 40 UE / 80 UE / 160 UE und diverse 
Kombinationsmöglichkeiten bis max. 315 Unterrichtseinheiten 
(UE). Coachingzeiten nach individueller Absprache.

Ви прагнете поринути в трудову діяльність  і потребуєте 
для цього допомоги? Ми готові співпрацювати з вами. Наші 
працівники нададуть вам необхідну підтримку.
Ви прагнете повернутися до трудової діяльності і потребуєте 
для цього допомоги? Ми готові співпрацювати з вами. Наші 
працівники нададуть вам необхідну підтримку.
При індивідуальному коучингу ми спрямовуємо зусилля на вашу 
інтеграцію в трудову сферу. З вами будуть працювати наші коучи 
з питань здоров‘я та працевлаштування, коучи з досвідом у сфері 
медицини та психології.
Ваш успіх є нашою метою!  
Тому ми надаємо особливого значення створенню сприятливих 
умов та конструктивного робочого середовища, де спілкування 
будується як діалог на рівних.

Тривалість
до 12 місяців, 20 аг / 40 аг / 80 аг / 160 аг можливі різні 
комбінації до макс. 315 академічних годин (аг). 
Час проведення коучингу обговорюється особисто.

Einzelcoaching für Geflüchtete  
aus der Ukraine

Індивідуальний коучинг 
для біженців з України

Fördermöglichkeit 
Die Teilnahme kann per AVGS (Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein) gefördert werden. Falls Sie sich unsicher 
sind, ob Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprech-
partnerin im Jobcenter oder der Agentur für Arbeit einen 
solchen ausgestellt bekommen können, so sprechen Sie 
uns gerne an. Wir beraten Sie unverbindlich und kostenlos.

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

Можливість фінансової підтримки
Участь можна оплатити ваучером на оплату посередництва 
з працевлаштування AVGS (Aktivierungs-und Vermittlungs-
gutschein). Якщо ви не знаєте, чи можете отримати такий 
ваучер у центрі зайнятості або на біржі праці, звертайтеся 
до нас. Ми проконсультуємо вас безкоштовно та без будь-
яких зобов‘язань.

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

Das leistet das Einzelcoaching
• Schnelle und direkte Form der Einschätzung in Bezug auf

den Arbeitsmarkt
• Ganzheitliche Betrachtung Ihrer gesundheitlichen Situation
• Erarbeitung konkreter Handlungsschritte unter Berücksich- 

tigung Ihrer individuellen Stärken und Einschränkungen

Vorteile des individuellen Einzelcoachings
• gemeinsame Gespräche mit Coaches aus

vier verschiedenen Berufsfeldern
• Betrachtung Ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten
• Erarbeitung einer Integrationsstrategie
• Individuelle berufliche Zieldefinition

Що дає індивідуальний коучинг
• Швидка та пряма форма оцінки позиціонування на ринку праці.
• Цілісний розгляд вашого стану здоров‘я, «твердих» та «м‘яких»

навичок.
• Визначення конкретних кроків з урахуванням ваших особистих

сильних сторін та обмежень.

Переваги індивідуального коучингу
• спільні розмови з коучами з чотирьох різних професійних сфер;
• розгляд ваших можливостей здоров‘я;
• розробка стратегії інтеграції;
• визначення особистих цілей професійного розвитку. Будемо раді вітати вас!
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