
Sprachkurse, Beratung, 
Coaching, Qualifizierung für 

ukrainische Geflüchtete

Мовні курси, поради, коучинг, 
кваліфікація 

для українських біженців

Förderung durch BAMF, Jobcenter oder Agentur für Arbeit möglich

Можливість фінансування від BAMF, джобцентру або агентства зайнятості



Kostenlose Deutschkurse
für Ihre ersten Schritte in Deutschland

Montags und mittwochs: 15:30 - 17:30 Uhr

Понеділок та середа: 15:30 – 17:30

Безкоштовні курси німецької мови
для перших кроків у Німеччині

Wir helfen Ihnen mit unseren kostenlosen Sprachkursen, um in 

Deutschland anzukommen. So finden Sie sich im Alltag besser 

zurecht und erleichtern sich den Berufseins�eg.

Ÿ  Deutsch lernen – so schnell wie möglich!

Ÿ  Alltag in Deutschland – Wie �cken die Deutschen?

Ÿ  Umgang mit Behörden – Was muss ich beachten?

Ÿ  Werte und Zusammenleben – Worauf kommt es an?

Ÿ  Die Stadt Berlin – was schaut man sich an?

Wir bi�en um Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Ми допоможемо Вам влаштуватися в Німеччині за допомогою 

безкоштовних мовних курсів. Це зорієнтує Вас у повсякденному 

житті та полегшить вихід на німецький ринок праці.

Ви дізнаєтеся більше про: 

Ÿ  Як вивчити німецьку мову швидко і легко

Ÿ  Повсякденне життя в Німеччині

Ÿ Особливості світогляду німців

Ÿ  Звернення до органів адміністрування – на що звернути 

увагу?

Ÿ  Цінності та суспільне життя німців – що важливо?

Ÿ Місто Берлін – що варто відвідати?

Для запису звертайтеся 

за телефоном або електронною поштою.

Alle Informationen erhalten Sie auch 

unter www.comhard.de/ukraine

Вся інформація також доступна за 

адресою  www.comhard.de/ukraine



Kostenlose Berufsberatung

Persönliche Beratung: Mittwochs 15:30 - 17:30 Uhr

Індивідуальна консультація: Щосереди 15:30 – 17:30

Безкоштовна консультація щодо 
працевлаштування 

Wir unterstützen Sie mit kostenloser persönlicher Beratung rund 

um Job, Arbeitssuche und Qualifizierung.

Arbeiten in Berlin!

Ÿ  Berufe und Branchen mit guten Job-Chancen

Ÿ  Tipps für die erfolgreiche Bewerbung

Ÿ Möglichkeiten der Qualifizierung in Deutschland

Ÿ Erste Hilfe beim Umgang mit Behörden

Wir bi�en um Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Ми підтримаємо Вас безкоштовними індивідуальними 

консультаціями щодо роботи, пошуку місця роботи та 

кваліфікації, а також з усіх питань стосовно перекладу та 

підтвердження необхідних документів для подальших дій.

Робота в Берліні! 

Ÿ  Професії та галузі з хорошими можливостями 

працевлаштування

Ÿ  Консультації щодо перекладу та підтвердження документів

Ÿ  Поради для успішного резюме

Ÿ  Можливості отримання кваліфікації в Німеччині

Ÿ Перша допомога при зверненні до органів управління та 

адміністрації

Для запису звертайтеся 

за телефоном або електронною поштою.



Jobcoaching zur Unterstützung 
bei beruflicher Orientierung und 
Arbeitssuche oder beruflicher Anerkennung

Коучинг – підтримка професійної орієнтації, 
допомога у пошуках роботи 
та підтвердження професійних досягнень 

Wir begleiten Sie auch nach diesen ersten Schri�en weiter auf 

der Suche nach passender Arbeit und unterstützen Sie in Ihrem 

Bewerbungsprozess. Von der Standortanalyse bis zur 

Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche coachen wir Sie zu 

Ihrem beruflichen Ziel. Wir leisten auch ak�ve Unterstützung bei 

der Anerkennung interna�onaler Abschlüsse.

Sie benö�gen einen Ak�vierungs- und Vermi�lungsgutschein 

vom Jobcenter bzw. der Arbeitsagentur zur Finanzierung. 

Lassen Sie sich von uns zuvor beraten. 

Vereinbaren Sie dafür einen Termin mit uns. 

Вас цікавить професійна реалізація на території Німеччини? 

Ми допоможемо Вам зрозуміти Ваші сильні сторони та 

супроводимо від перших кроків до успішного проходження 

інтерв'ю.

Підтримка у визнанні міжнародних дипломів, аналіз та 

постановка Ваших професійних цілей, формування мапи 

досягнення професійної мети.

Фінансування даної послуги відбувається за допомогою 

активаційного або посередницького ваучера від джобцентру 

чи агентства зайнятості. Для отримання більш детальної 

інформації та для запису на консультацію звертайтеся за 

телефоном або електронною поштою. 



Deutsch lernen
im Integrationskurs A1 bis B1

Вивчайте німецьку за допомогою 
інтеграційного курсу від A1 до B1

Ihre deutschen Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zu 

beruflichem Erfolg in Deutschland. 

Lernen Sie mit uns die Grundlagen A1 bis B1 (allgemein).

Eine Förderung durch das BAMF ist über das Jobcenter möglich. 

Lassen Sie sich zum Integra�onskurs von uns beraten. 

Vereinbaren Sie dafür einen Termin.

Ваші знання німецької мови є запорукою професійного успіху 

в Німеччині.

Вивчайте разом з нами основи німецької від A1 до B1.

Фінансування від BAMF можливе через центр зайнятості 

(джобцентр). Для отримання більш детальної інформації та 

для запису на інтеграційні курси зателефонуйте нам за 

номером або напишіть на електронну скриньку, що вказані 

на звороті.



Für Ausbildung, Weiterbildung oder Job benö�gen Sie meist 

gute Deutschkenntnisse. Häufig erwartet man von Ihnen 

mindestens ein Sprachniveau auf dem Level B2.

Diese Kenntnisse können Sie sich mit uns in den 

berufsorien�erten Sprachkursen B1-B2 aneignen.

Eine Förderung durch das BAMF ist über das Jobcenter 

möglich. Dazu beraten wir Sie sehr gern. 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Для навчання, подальшої освіти чи роботи, 

як правило, необхідно володіти німецькою мовою 

принаймні на рівні В2. 

Здобувайте та покращуйте знання німецької мови разом з 

нами на професійно-орієнтованих курсах рівня В1-В2.

Фінансування від BAMF можливе через центр зайнятості 

(джобцентр). Ми з радістю проконсультуємо Вас щодо 

усіх питань. Домовтесь про зустріч з нами по телефону 

або за електронною поштою, вказаними на звороті.

Berufliche Deutschkurse B1 bis B2

Професійно-орієнтовані курси 
німецької мови від B1 до B2

Berlin-Lichtenberg | Möllendorffstraße 52



Mit der Unterstützung des Jobcenters bzw. der Arbeitsagenturen 

können Sie in Deutschland einen neuen anerkannten 

Berufsabschluss erlangen. 

Wir bieten Ausbildungen bzw. Umschulungen für folgende 

Berufe:

Ÿ  Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Ÿ Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce

Ÿ Verwaltungsfachangestellte

Ÿ Fachinforma�ker/-in für Anwendungsentwicklung

Ÿ Fachinforma�ker/-in für Systemintegra�on

Ÿ Fachinforma�ker/-in für Daten- und Prozessanalyse

Ÿ Generalis�sche Alten- und Krankenpflege

Ÿ  Pflegefachassistent/-in

Wir beraten Sie zu Inhalten, Eignung, Einsatzmöglichkeiten und 

Finanzierung durch den Bildungsgutschein. 

За підтримки джобцентру чи агентства зайнятості Ви можете 

отримати нову визнану професійну кваліфікацію в Німеччині.

Ми пропонуємо навчання та перепідготовку за такими 

професіями:

Ÿ  Торговий агент/підприємець в сфері офісного управління

Ÿ  Торговий агент/підприємець у сфері електронної комерції

Ÿ  Адміністративний службовець

Ÿ  ІТ-спеціаліст з розробки додатків

Ÿ  ІТ-спеціаліст із системної інтеграції

Ÿ  ІТ-спеціаліст з аналізу даних та процесів

Ÿ Загальний догляд за літніми та хворими людьми

Ÿ Помічник медперсоналу по догляду за літніми та хворими 

людьми

Ми проконсультуємо Вас щодо усіх деталей та можливості 

фінансування навчання за допомогою ваучера на освіту.

Umschulungen
inkl. anerkanntem Berufsabschluss

Dauer: 2 Jahre | Start: 2 Mal im Jahr

Тривалість: 2 роки, початок 2 рази на рік

Перекваліфікація
включаючи визнану професійну кваліфікацію



Wenn Sie in Ihrer Heimat bereits einen Beruf erlernt und 

ausgeübt haben, bedarf es vielleicht nur einer Angleichung an 

den deutschen Arbeitsmarkt oder einer Auffrischung Ihrer 

Kenntnisse.

Dafür bieten wir vom Jobcenter bzw. der Arbeitsagentur 

geförderte Weiterbildungen in folgenden Bereichen an:

Ÿ  Büro und Verwaltung

Ÿ  E-Commerce

Ÿ  IT und Digitales

Ÿ  Rechnungswesen

Ÿ  Personalwirtscha�

Ÿ  Office Anwendungen

Ÿ  SAP

Wir stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung 

und informieren Sie über Inhalte, Termine, Jobchancen und die 

Förderung mit dem Bildungsgutschein.

Якщо Ви вже здобули та практикували професію у своїй 

рідній країні, Вам може знадобитися лише адаптація до 

німецького ринку праці або ж поновлення своїх знань.

Ми пропонуємо навчання, яке фінансується джобцентром 

або агентством зайнятості, для підвищення кваліфікації в 

наступних сферах:

Ÿ  Офіс та адміністрація

Ÿ  Електронна комерція

Ÿ  ІТ та цифрові технології

Ÿ  Бухгалтерський облік

Ÿ  Менеджер по роботі з персоналом

Ÿ  Офісні програми

Ÿ  SAP

Ми у Вашому розпорядженні для індивідуальних 

консультацій і з задоволенням проінформуємо Вас про 

зміст, дати, можливості працевлаштування та 

фінансування за допомогою освітнього ваучера.

Weiterbildungen
inkl. verschiedener Zertifikate

Dauer: 1-12 Monate | Start: 2-4 Mal im Jahr

Тривалість: 1-12 місяців, початок 2-4 рази на рік 

Підвищення кваліфікації
включаючи різні сертифікати



Bereits seit 1990 begleiten und unterstützen wir Lernende 

professionell und mit großem Engagement bei ihrer beruflichen und 

persönlichen Entwicklung.

Der Mix machts!

Wir kombinieren das Beste aus beiden Welten: Präsenz und Online

Ÿ klassischer dozentengeleiteter Präsenzunterricht an unserem 

Standort kombiniert mit

Ÿ modernem ortsunabhängigem Online-Praxislernen mit 

kompetenter Unterstützung und Begleitung

Wir bieten Ihnen die perfekte Anpassung an die Anforderungen der 

modernen Arbeitswelt. Unsere Bildungs-, Ak�vierungs- und 

Coachingangebote sind fachlich geprü�, zer�fiziert und zugelassen.

Wir realisieren unsere Dienstleistungen auf Grundlage von Respekt 

und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen. Glaubha�, 

leidenscha�lich und professionell.

Lernen Sie mit Comhard

Навчайтеся разом із Comhard

З 1990 року ми супроводжуємо та підтримуємо учнів професійно та з 

великою відданістю в їхньому професійному та особистому розвитку.

Ми поєднуємо найкраще з обох світів: особистої присутності та 

онлайн-навчання

Ÿ  класичні заняття в сучасних, модернізованих кабінетах під 

керівництвом лектора у поєднанні з

Ÿ  сучасним, незалежним від місця знаходження практичним 

онлайн - навчанням з компетентною підтримкою та керівництвом 

Ми пропонуємо Вам ідеальну адаптацію до вимог сучасного робочого 

світу. Наші пропозиції щодо навчання, активації та коучингу - 

професійно перевірені, сертифіковані та затверджені.

Ми реалізуємо свої послуги на основі поваги та вдячності кожної 

людини. Віддано, завзято та професійно.



Möllendorffstraße 52

10367 Berlin

Telefon: 030 55096-0 

Fax:  030 5596021

E-Mail:  post@comhard.de

Comhard Gesellschaft für Bildung

und Personalentwicklung mbH

Ich bin persönlich, telefonisch oder online 
für Sie da – auch auf Ukrainisch.

Для особистого, телефонного чи онлайн 
контакту – а також українською:

Frau Olena Dienemann

Telefon: 030 - 55096 303
Mobil: 0176 - 45283 714
E-Mail: olena.dienemann@comhard.de


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10

