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Компанiя TERTIA Berufsförderung GmbH 
& Co. KG сертифікована відповідно до 
європейського стандарту якості DIN EN ISO 
9001:2015 та Регламентом акредитації та 
сертифікації для стимулювання зайнятості 
AZAV (Німеччина).

Європейський проєкт у 
TERTIA

Вихід із кризи після пандемії коноравірусу!  
Ми підтримуємо та просуваємо вас за допомогою 

коучингу, професійного навчання та консульту-
вання.

Наша мета: ваш успiх! Схема проїзду і контактна інформація Перспектива та підтримка

Чому саме TERTIA?
• З 1973 року Група TERTIA є надійним 

партнером у сфері управління трудовою 
діяльністю. Ми пропонуємо широкий спектр 
послуг, пов'язаних із питаннями пошуку 
роботи та підбору персоналу.

• Наша робота зосереджена на людях та 
розкритті їхнього потенціалу. На вас чекають 
тренери з багаторічним досвідом роботи.

• Ми надаємо великого значення індивіду-
альній атмосфері: робота з персональним 
коучем у приміщенні з приємною атмос-
ферою

Ми працюємо для вашого успіху! 

ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ З ВАМИ!
Узгоджуйте – за телефоном чи онлайн – 
інформативну співбесіду та консультацію, 
які ні до чого вас не зобов’язують.

TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG
Kurt-Wagener-Straße 4 (Haus A, 1.OG)
25337 Elmshorn 
Тел.: 04121 78075-00
www.tertia.de/Elmshorn

Ваші контактні особи:
панi Аня Гельбуш (Anja Hellbusch)
E-Mail: 04121 78075-20
Тел.: anja.hellbusch@tertia.de
Панi Катрін Топко (Katrin Topko)
E-Mail: 04121 78075-00
Тел.: katrin.topko@tertia.de



В європейському проєкті PerU ми підтримуємо вас індивідуально і в групі

У межах персонального коучингу ми допомагає-
мо вам індивідуально
Ви не можете знайти нову роботу через пандемію 
коронавірусу? Або ви втратили зв'язок з оточуючими 
і не знаєте, як знову включитися в суспільне життя?
Ми допоможемо вам знайти роботу і працюватимемо 
з вами, щоб вiдкрити перспективу виходу з кризи. У 
межах персонального коучингу ви отримаєте індиві-
дуальну допомогу у вирішенні ваших проблем.
Не знаєте, яку професію обрати? Протягом багатьох 
років компанiя TERTIA допомагає людям знайти 
професійну мету та підтримує їх у досягненні цієї 
мети.

Спільне навчання на групових курсах
На наших курсах у невеликих групах ви освоїте 
навички досягнення успіху в особистому та профе-
сійному плані. На групових курсах ви можете 
обмінюватися думками та ідеями з іншими 
учасниками та налагоджувати соціальні контакти.

Наступна дата початку курсу: прямо зараз

Навчання проходить неповний день, у першій чи 
другій половині дня

Групові заняття у першій половині дня

У нас ви можете пройти професійне навчання
У межах проекту ми пропонуємо таке професійне 
навчання.

• Німецька для професії
• Основи професії продавця-консультанта (IHK)
• Введення в ІТ (комп'ютерний курс)
• Цифрові права водія

Ви можете взяти участь у отриманні всіх кваліфікацій або 
вибрати окремі.


