Підпишіться на розсилку новин
Бажаєте отримувати актуальну інформацію від Центру
зайнятості Nordsachsen через
• законодавчі зміни,
• Пропозиції
• Події та
• Семінари
Потім підпишіться на розсилку новин за адресою:

Informationen für Geflüchtete
aus der Ukraine
Інформація для біженців з України
Як центр зайнятості, ми, як очікується, будемо відповідати за базову безпеку
та інтеграцію в роботу для біженців з України з 1 червня 2022 року. До тих пір
ви отримаєте грошові пільги від Офісу іноземців, і Агентство зайнятості
відповідає за працевлаштування для вас.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Будь ласка, зареєструйтесь в Агентстві зайнятості:
використовуйте посилання:
https://easy-feedback.de/Newsletter/1469438/Mcbu8L
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Реєстраційна форма українська
https://www.arbeitsagentur.de/datei/zentraler-anmeldebogen-ukrainischdeutsch_ba147440.pdf

Реєстраційна форма російська
https://www.arbeitsagentur.de/datei/zentraler-anmeldebogen-russischdeutsch_ba147441.pdf
У вас виникли питання щодо реєстраційної форми?
Потім зателефонуйте в сервісний центр:
0911/178-7915

Ми тут для вас!
Особисто на місці в чотирьох місцях
Понеділок, середа, четвер, п'ятниця
Вівторок
Oschatz:
Torgau:
Eilenburg:
Delitzsch:

Arbeitslosengeld II – Jobcenter Nordsachsen
08:00 до 12:00
08:00 до 12:00; 14:00 до 18:00

Blomberger Straße 2, 04758 Oschatz
Georgenstraße 8, 04860 Torgau
Hartmannstraße 1, 04838 Eilenburg
Richard-Wagner-Straße 7b, 04509 Delitzsch

Ми рекомендуємо подати заявку онлайн. Для цього відскануйте цей
QR-код.

Потрібні документи:
I. Документ, що посвідчує особу (паспорт)
II. Фіктивне посвідчення або дозвіл на проживання відповідно до розділу
24 Закону про проживання
III. Заява
IV. Договір оренди (за наявності)
V. Реєстрація на медичне страхування (можна подати пізніше)
VI. Банківські реквізити (можна надіслати пізніше)
Німецький рахунок може бути відкритий при пред'явленні українського
документа, що посвідчує особу, і документа німецького органу, такого як
художня література або свідоцтво про реєстрацію в банку або ощадному
банку за вашим вибором.
Ви можете отримати заяву в паперовій формі в наших центрах зайнятості
в Oschatz, Torgau, Eilenburg, Delitzsch.
Призначте зустріч, щоб уникнути очікування. Записатися на прийом можна
онлайн або за телефоном 03435 980 444.

Ми доступні!
Телефон:

03435 980 493
Понеділок – п'ятниця

08:00 – 18:00

лектронна пошта:
jobcenter-nordsachsen.ukraine@jobcenter-ge.de
Поштова адреса:
Jobcenter Nordsachsen
Blomberger Straße 2
04758 Oschatz
Інтернет:

https://www.landkreis-nordsachsen.de/ukraine_hilfe.html

Всю інформацію можна знайти на нашому сайті.
Це постійно оновлюється.

Працевлаштування та навчання
Ми підтримуємо вас у пошуках роботи.
Разом з вами ми розробляємо перспективу для вашого професійного
майбутнього та підтримуємо вас у пошуку роботи, навчанні, вивченні
німецької мови та визнанні професійної кваліфікації.

