
Selbst Ständig Wachsen Unternehmer Coaching GmbH 

Ми пропонуємо послуги для коучингу і менеджмента навчання та управління проектами. 

Для нашого офісу в Шверіні ми шукаємо талановиті та активні студентські таланти для розширення 

нашої команди. 

Наша мета – зміцнення середніх компаній, особливо в структурно слабших регіонах на  північному 

сході Німеччині. Робота у нас означає забезпечення ефективності і стійкості економіки в нашій рідній 

федеральній землі і щоб регіони залишалися привабливими як місця для життя і роботи. 

Якщо Ви також хочете працювати над цим складним і захоплюючим завданням, ми з нетерпінням 

чекаємо на Вашу заяву! 

 

Посада Завдання Вимоги  Переваги 

Неповний робочий 
день (ж/ч/і)  
у сфері бізнес-
консалтингу/коучингу/ 
тренінгу 

• Підтримка та підготовча 
робота в поточнихі 
замовленнях; у перспективі 
узяття на себе під 
самовідповідальність 
часткових задач або 
проектів замовників 
• Підготовка та складання 
резюме семінарів та 
тренінгів; у перспективі 
активна участь та 
самовідповідальний 
розвитк та впровадження 
семінарів та тренінгів 
• Проведення досліджень 
та аналізу 
• Створення концепцій, 
презентацій, внесків на 
веб-сайт 
• Залучення клієнтів по 
телефону, електронній 
пошті та соціальним 
мережам 
• Адміністративні завдання 
та офісна діяльність 

• Ви маєте академічну 
ступінь або навчаєтесь 
на основному курсі і 
маєте добру 
академічну успішність 
• Ви готові проявляти 
ініціативу і брати на 
себе відповідальність 
• Ви можете себе 
організувати і 
працювати 
структуровано 
• У вас добрі логічні та 
аналітичні навики 
• Ви вільно пишете і 
розмовляєте 
німецькою мовою і 
можете добре 
висловлюватися 
• Ви володієте MS 
Power Point, Word, 
Excel і знайомі з 
інструментами 
віртуальної співпраці 
• Ви підковані в 
соціальних мережах і 
знаєте, як створювати 
добрі публікації 
• в ідеалі, Ваші 
предмети були / є 

• Вирішіть самі, 
скільки Ви бажаєте 
працювати. Ми 
пропонуємо від 10 
до 20 годин на 
тиждень або 40 - 
90 годин на місяць. 
• Гнучкий робочий 
режим – Ви 
можете 
розподілять  
більшу частину 
робочого часу 
самостійно! 
• Ви також можете 
виконувати деякі зі 
своїх завдань за 
межами нашого 
офісу (опція 
мобільного офісу 
після навчання) 
• Приваблива 
зарплата 
• Посада без 
обмеження в 
тривалості  



ділове 
адміністрування, 
промислова інженерія 
або інженерія та Ви 
маєте додаткову 
підготовку в якості 
тренера або тренера; 
Але ми будемо раді 
іншому відповідному 
кандидату! 

Офісний працівник / 
підтримка в офісі 
(ж/ч/і)  
 
Приблизно 5 годин на 
тиждень 

• Менеджмент 
документації 
• Дослідження в інтернеті  
• Підготовчий 
бухгалтерський облік 
• Участь у створенні 
концепцій, презентацій і 
т.д. 
• Інші адміністративні 
завдання 

• Ви в даний час 
навчаєтеся або 
успішно закінчили 
комерційну освіту  
• Ви можете 
організувати себе і 
працювати  
структуровано, 
сумлінно і 
надійно 
• Ви вільно пишете і 
розмовляєте 
німецькою мовою 
• Ви добре знаєте MS 
Power Point, Word, 
Excel 
• в ідеалі Ви вже маєте 
досвід роботи в 
підготовчому 
бухгалтерському 
обліку 

• Гнучкий робочий 
режим – Ви 
можете 
розподілять  
більшу частину 
робочого часу 
самостійно! 
• Ви також можете 
виконувати деякі зі 
своїх завдань за 
межами нашого 
офісу (опція  
мобільного офісу 
після навчання) 
• Про Вашу 
привабливу 
зарплату ми 
поспілкуємося  
після знайомства з 
Вами 

 

 

 

 

 

Контакт: 

Rüdiger Wolf 

Mobil: 0163 - 479 40 97 
R.Wolf@selbst-ständig-wachsen.de 
Selbst Ständig Wachsen Unternehmer Coaching GmbH 

Hauptbüro 

Buschstr. 1 

19053 Schwerin 

Tel.: 0385 - 39 680 441 

Coachingraum Berlin 

Rykestr. 25  

10405 Berlin  

Tel.: 030 - 48 49 43 32 

www.selbst-ständig-wachsen.de 

für eine Terminvereinbarung bitte hier klicken 

mailto:R.Wolf@selbst-ständig-wachsen.de
http://www.selbst-ständig-wachsen.de/
https://calendly.com/sswuc/15min

