
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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Індивідуальна підтримка для досягнення ваших цілей

СИСТЕМНИЙ КОУЧИНГ

nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 SGB III
згідно з підпунктом 1 пункту 1 § 45 Соціального кодексу SGB, том III

Systemcoaching
online, in Präsenz oder hybrid

www.akademie-ueberlingen.dewww.akademie-ueberlingen.de
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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

Individuelle Unterstützung 
bei der Erreichung Ihrer Ziele



Sie sind schon länger arbeitssuchend,  
möchten aber gerne wieder zurück ins  
Arbeitsleben? Unser Team ist für Sie da!
Mit Hilfe unseres Systemcoachings unterstützen 
wir Sie dabei, Ihre Potenziale  zu erkennen, zu 
entfalten und zu nutzen. Sie bauen Ihre Kompe- 
tenzen aus und bewerben sich erfolgreich auf dem 
für Sie passenden Arbeitsmarkt. Ihr Erfolg ist unser Ziel! 
Daher legen wir besonderen Wert auf ein angenehmes Ambiente 
und ein konstruktives Arbeitsklima auf Augenhöhe. Wo Sie 
sich wohlfühlen, werden wir die besten Ergebnisse erzielen!

Diese Maßnahme können wir Ihnen in folgenden  
Durchführungsformen anbieten:
Online-Coaching:  Das Coaching findet per Video bei   
 Ihnen zu Hause statt
Präsenz-Coaching:  Sie kommen zu uns in den Standort
Hybrid-Coaching:  eine Mischung aus Online und Präsenz

Sie entscheiden, welche Form des Coachings für Sie passend ist.

Ви вже давно шукаєте роботу і бажаєте повернутися 
до трудової діяльності? Наші працівники нададуть вам 
підтримку!
В ході нашого системного коучингу ми допоможемо вам 
усвідомити, розкрити і реалізувати свій потенціал. Ви 
вдосконалите свої вміння та навички і зможете успішно 
презентувати себе на відповідному ринку праці. Ваш успіх 
є нашою метою! Тому ми надаємо особливого значення 
створенню сприятливих умов та конструктивного робочого 
середовища, де спілкування будується як діалог на рівних. Ми 
досягнемо найкращих результатів там, де вам буде комфортно!
Ми можемо запропонувати вам цей проект у наступних 
формах реалізації:
Онлайн-навчання:  навчання за допомогою відео у вас  
 вдома. 
Коучинг стандартний:  ви приходите до нас на місце. 
Гібридний коучинг:  поєднання навчання онлайн та на  
 місце. 
Ви вирішуєте, яка форма коучингу підходить вам.

Systemcoaching – Individuelle Unter-
stützung bei der Erreichung Ihrer Ziele

Системний коучинг – Індивідуальна 
підтримка для досягнення ваших цілей

Dauer 
20 / 40 / 60 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten

Fördermöglichkeit 
Die Teilnahme kann per AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungs- 
gutschein) gefördert werden. Falls Sie sich unsicher sind, ob 
Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin 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

Тривалість
20 / 40 / 60 академічних годин (аг) по 45 хвилин

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.

Mögliche Inhalte des Coachings
• Bewerbungsmanagement
• Stärken und Potenziale erkennen
• Selbstvermarktung
• Arbeitsmarktcoaching
• Alltagsstrukturen optimieren
• Unterstützung bei alltäglichen Fragen der persönlichen  
 Lebensführung im beruflichen und privaten Bereich
• Umgang mit Konflikten und Misserfolgen
• Klassische Lerntheorien und Kommunikationsmodelle
und vieles mehr.
Eine umfangreiche Kompetenzanalyse inklusive Auswertung 
ist immer in dem Angebot enthalten. Um Ihre individuellen 
Möglichkeiten im Systemcoaching zu besprechen, laden wir 
Sie im Vorfeld Ihrer Anmeldung gern zu einem unverbindlichen 
Informationsgespräch ein.

Sie sind bei uns willkommen!
Будемо раді вітати вас!

Можливі теми коачингу
• Організація подання своєї кандидатури
• Усвідомлення своїх сильних сторін і можливостей
• Самомаркетинг
• Коучинг для виходу на ринок праці
• Оптимізація повсякденного укладу
• Допомога у вирішенні питань повсякденного життя в   
 професійній та особистій сфері
• Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях та після невдач
• Класичні теорії навчання та моделі комунікації, і багато іншого.
Наші послуги завжди включають в себе комплексний аналіз 
умінь та навичок з відповідною оцінкою. Перед тим як 
записуватись до нас, пропонуємо вам прийти на консультацію 
без будь-яких зобов‘язань, де ми обговоримо, яку користь 
системний коучинг може принести особисто вам.
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