
Details / Деталі  
 
Starttermine / Початок: 
Termin auf Anfrage / За запитом  
 
Dauer / Тивалість: 
5 Monate / 5 місяців 
 
Unterrichtszeiten / Часи уроків: 
3 Tage je Woche / 3 дні на тиждень  
 
Abschluss / Сертифікат: 
Trägerinternes Zertifikat bzw. 
Teilnahmebescheinigung / Внутрішній сертифікат 
або сертифікат участі 
 
Gruppengröße / Розмір групи: 
Einzelgespräche: 1 Person / Індивідуальні 
розмови : 1 особа 
Workshop: max. 10 Personen / Воркшоп: макс. 
10 осіб 
 
Teilnahme-Voraussetzungen:Keine / Вимоги до 
участі: немає 
 

Förderung / Фінансування: 
Möglich, z. B. durch Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein der Agentur für Arbeit, des 

Jobcenters oder eines sonstigen Kostenträgers / 

Можливо,наприклад через агенство зайнятості, 
центру зайнятості чи іншого платника. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місцезнаходження: 
 IBB Institut für Berufliche Bildung 
AG 
Martinistraße 62-66 
 28195 Bremen 

Контактні дані: 
Алла Аксельрод 
Телефон: 0421-16387443 
Понедiлок, п’ятниця 8.30 -13.30 
Четвер 8.30 – 13.30 
E-Mail: Alla.Akselrod@ibb.com 
 
 
Kontaktdaten: 
Alla Akselrod 
Telefon: 0421/163874-43 
E-Mail: Ukraine-bremen@ibb.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
VermittlungsCampus 

MiA  
Migranten /  innen Arbeit 
Maßnahmenr.: 214/104/22 

Start 30.05.2022 
 
 

 
 

З коучингом до 
професійного  
успіху. 
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Kursinhalte / Зміст курсу 

Mit Praktikum, Coaching und 
Sprachtraining zum Erfolg / 
Шлях до успіху за допомогою 
стажування, коучингу та вивчення 
мови 
 

   
 

 

 

Für den deutschen Arbeitsmarkt benötigen Sie vor allem 3 Dinge: 

• einen Überblick über Ihre Kompetenzen, Potenziale und Mög- 

lichkeiten, um die ersten Schritte in Richtung Arbeitsmarkt zu 

gehen. 

• Deutsch-Kenntnisse, um sich über die Arbeit im Betrieb zu 

verständigen und wichtige Vorschriften zu verstehen. 

• Praktische Erfahrungen, denn darauf legen alle Arbeitgeber 

Wert.  

Hier setzt MiA an! In Kleingruppen knüpfen Sie Kontakte, lernen 

alles über die Bewerbung und vertiefen Ihre Sprachkenntnisse- 

sowohl durch Intensivtrainings als auch nebenbei. Unsere Job-

coaches helfen Ihnen bei der Praktikums- und Arbeitssuche. 

 

Для німецького ринку праці вам потрібні 3 речі, зокрема: 

 • аналіз Ваших навичок, потенціалу та можливостей зробити 

перші кроки до ринку праці.  

• Знання німецької мови, щоб дізнатися про роботу в компанії 

спілкуватися та розуміти важливі правила.  

• Практичний досвід, адже це цінують усі роботодавці.  

Ось тут на допомогу приходить MiA! У малих групах ви 

налагоджуєте контакти, дізнаєтеся все про процес 

працевлаштування та покращуєте свої мовні навички шляхом 

інтенсивного навчання. Наші тренери з працевлаштування 

допоможуть вам знайти стажування та роботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiA: Das Projekt im Detail 

Ziel: Individuelle Integrationsfortschritte erzielen 

Zielgruppe: 

• Geflüchtete, Migrantinnen / Migranten 

Einzelcoaching (Umfang: 32 UE) 

• Jede Woche mind. 2 Einzelgespräche für eine engmaschige 

Begleitung durch einen Jobcoach 

• Kompetenz- und Potenzialanalyse 

• Berufszielplanung 

• Motivation und Unterstützung für die weiteren beruflichen 

Schritte 

• Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche 

• Hilfe bei Alltagsthemen (z. B. Behördenbesuche, Kinder- 

betreuung) 

Workshops (Umfang: 184 UE) 

• Kleingruppen (max. 10 Personen) 

• Berufsorientierung 

• Verhalten im Betrieb 

• Grammatik-/Vokabeltraining 

• Kommunikations-/Sprachtraining 

Praktikum (Umfang: 152 h ~ 4 Wochen) 

• 4-wöchiges Praktikum in einem Betrieb der Region am Ende 

des Projektes 

• Unterstützung bei der Suche, Anbahnung und Vermittlung 

eines Praktikumsplatzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiA: Детальнійше о закладі 

Мета: досягти індивідуального прогресу в інтеграції 

Цільова група: 

• Біженці, мігранти 

Індивідуальне навчання (обсяг: 32 академічнч години) 

• Принаймні 2 індивідуальні зустрічі щотижня для ретельного 

спостереження з боку тренера з питань роботи 

• Аналіз компетентності та потенціалу 

• Планування кар'єрних цілей 

• Мотивація та підтримка для подальших професійних  

кроків 

• Підготовка до співбесіди 

• Допомога з повсякденними проблемами (наприклад, 

відвідування органів влади, догляд за дітьми) 

Воркшоп (обсяг: 184 академічні години) 

• Маленьки групи (макс. 10 осіб) 

• Кар'єрна орієнтація 

• Поведінка під час роботи 

• Тренування граматики та словникового запасу 

• Спілкування/мовне навчання 

Стажування (обсяг: 152 год ~ 4 тижні) 

• 4-тижневе стажування в компанії в регіоні в кінці 

проекту 

• Підтримка в пошуку, ініціації та організації стажування 

 

 

 


