Fortbildungsakademie der
Wirtschaft (FAW) gGmbH

Die FAW – Ihr Partner für eine
starke berufliche Zukunft

Neukundencenter
Standort Spandau

Seit mehr als 35 Jahren fördert die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) die berufliche und
soziale Entwicklung von Menschen jeden Alters. Dabei
arbeiten wir eng mit Unternehmen, Arbeitsagenturen,
Jobcentern, Versicherungsträgern und öffentlichen
Einrichtungen zusammen.
Bei allen Angeboten der FAW steht das Lernen in der
beruflichen Praxis – wohnortnah und individuell – im
Vordergrund. Bildungskompetenz durch Erfahrung
und die Nähe zur Wirtschaft sind die Grundlage für
passgenaue und nachhaltige Lösungen.

Dauer:
Start der Maßnahme: 14.02.2022

Yeni Müşteri Merkezi

Neukundencenter
Im Auftrag des Jobcenters Spandau
Maßnahmenummer: 955/8401/22

Maßnahme başlangıcı: 14.02.2022
Bireysel katılım süresi 6 haftadır.
Haftada 3 saatlik 2 randevu, bunlar:
18 bireysel koçluk saati ve 18 grup saati

Rahmenbedingungen:
!Genel Şartlar:

Dafür engagieren sich unsere rund 2600 Kolleg*innen
an über 250 Standorten in 12 Bundesländern. Die FAW
ist ein Unternehmen der bbw-Gruppe.

Bireysel koçluk saatleri bireysel olarak düzenlenir.
Grup koçluğu küçük gruplar halinde gerçekleşir.

Erreichbarkeit:
Erişilebilirlik:
Pazartesiden perşembeye sabah 8'den akşam 5'e kadar
çalışıyoruz ve Cuma günleri sabah 8'den akşam 4'e kadar
telefonla ve kişisel olarak sizin için kullanılabilir.

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH
Akademie Berlin / Standort Spandau
Otternbuchtstr. 35, 10. OG, Ecke Nonnendammallee
13599 Berlin-Spandau

Ansprechpartnerin: Sabine Pfennig-Engel
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet
Ausgezeichnet
für eine an Chancengleichheit orientierte
Personalpolitik

Qualitätsmanagement in der Beruflichen Bildung –
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001; zugelassener Träger nach
AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) für die Förderung der beruflichen Weiterbildung

030 209 1779-21, handy: 0171 296 3994
030 536376-13
nkc-berlin@faw.de
www.faw.de (mit Anfahrtskizze)

Partner für eine starke berufliche Zukunft.

www.faw.de

Neukundencenter

Neukundencenter
Einzelcoaching und Gruppencoaching

Ziel der Maßnahme

Inhalte

Maßnahmenin amacı
Önlemin amacı, duruma genel bir bakış sağlamaktır. işgücü
piyasası ve değişen iş dünyası hakkında eşlik eden
değişikliklerin yanı sıra bir görünüm gelecekteki gelişmeleri
vermek. Özellikle, ile ilgili olarak iş dünyasındaki değişim İş
piyasası 4.0 gösterilmektedir. Yapmalılar Dijital medya
kullanımının temelleri başvuru süreci aktarılır. Genellikle
tedbirin süresi 6 haftadır ve kişi başına 2 mevcudiyet günü
Haftada 3 saat. Bireysel koçluk seansları olacak ve Küçük
grup randevuları teklif edildi.

Ablauf der Maßnahme
tedbir süreci
Katılımcılara 6 hafta süreyle destek verilecektir.
Spandau iş merkezinin iş bulma kurumu
eylem atandı. 1. görevlendirme gününde bize gelirsiniz.
Proje merkezi, Otternbuchtstraße 35, 10. kat.
İdeal olarak, bizimle önceden telefonla iletişime geçmeniz
gerekirdi. size kesin bir zaman verebilmemiz için rapor edildi
mümkün olmak.
Tedbirin 1. gününde size tedrisatın gidişatı hakkında bilgi
vereceğiz. ölçün, bireysel koçluk saatlerinizi tartışın ve
grup tarihleri.Bu ilk konsültasyonda size bir birey verilecektir.
Sizinkine göre eylem süresi için zaman çizelgesi
bireysel ihtiyaçlar.

Kommunikation - Sprache
iletişim -dili

Içerik
Dijitalle tanışma ve iletişim kurma
Başvuru sürecindeki başvuru formları:
- Dijital medyanın uygulanması ve kullanılması
- Dijital iletişim biçimleri ve medya
- Dijital dünyadaki tehlikeler ve riskler

Katılımcılar ayrıca küçük Almanca ile
etkinliğe katılmak için dil bilgisi.
Arap ve Türk kültürleri için çalışmak
Arapça ve Türkçe bilen yeni müşteri merkezi çalışanları
ile işbirliği içinde
Bundesagentur für ArbeitJobcenter Berlin Spandau

Module
Modül
bireysel koçluk ve/veya grup koçluğunda:
- Zihinsel koçluk
- Yetkinlik değerlendirmesi
- Bireysel profesyonel oryantasyon
- Uygulama koçluğu
- BA'nın iş değişiminin kullanımı
- "Dijital iş merkezi" teklifleri ve kullanımı ve
"Infopoint Jobcenter Spandau"
- Dijital olarak uygulama
- Yardım sistemi ve temel güvenlikteki yükümlülükler
- İstihdamda artış

In Zusammenarbeit mit

Anfahrtsbeschreibung
U-Bahnhof Paulsternstraße, U7
oder mit dem Bus 139
Die Otternbuchtstr. 35, Ecke Nonnendammallee
im Hochhaus webtower, 10. OG, Fahrstuhl
Talimatlar
Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:
Paulsternstrasse metro istasyonu, U7
veya otobüsle 139
yüksek katlı web kulesinde
10. kat, asansör

So finden Sie uns:
https://goo.gl/maps/7FW13H7SEJ23Uhzs8

