Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

März 2022

Willkommen Ukraine!
Arbeit finden in Deutschland
Allgemeine
Informationen

Willkommen in Deutschland!
Wir sind die Bundesagentur für Arbeit. Wir helfen Menschen Arbeit zu finden. Dabei
gibt es Regeln. Dieser Flyer erklärt Ihnen die Regeln für Menschen, die aus der
Ukraine geflüchtet sind.

Visumsfreie Einreise mit einem biometrischen Pass
Was müssen Sie
machen um in
Ich habe eine eigene Wohnung / Ich wohne bei Verwandten im
Deutschland Arbeit
 Salzlandkreis
zu finden?

Bitte gehen Sie zum Einwohnermeldeamt Ihrer Stadt/Gemeinde und
lassen sich registrieren
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Meldebescheinigung und den
Status „Aufenthaltserlaubnis nach der Massenzustrom-Richtlinie“ § 24
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Meldebescheinigung im Salzlandkreis mit Aufenthaltserlaubnis nach der
„Massenzustrom-Richtlinie“ (EU-Richtlinie 2001/55/EG)
Ich möchte Arbeit finden
Agentur für
Arbeit im
Salzlandkreis:



Ich möchte arbeiten und Geld verdienen
Bitte füllen Sie den Anmeldebogen zur Arbeitssuche aus.
Sie sprechen kein Deutsch? Bitte lassen Sie sich helfen.

Bernburg

Bitte melden Sie sich in der Agentur für Arbeit in
Bernburg | Staßfurt | Schönebeck
Bitte bringen Sie Ihren Pass / Ausweis und die Meldebescheinigung
mit. Bitte bringen Sie jemanden mit der deutsch spricht.
oder:

 0800 / 4 55 55 00 → nur in deutscher Sprache möglich

Staßfurt



Bernburg.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de
• bitte schreiben Sie deutsch
• bitte senden Sie den Anmeldebogen zur Arbeitsuche mit

Sie erhalten eine schriftliche Einladung mit einem Termin
Schönebeck

Telefonische Beratung – auf Ukrainisch oder Russisch
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich auch telefonisch an uns wenden.
Unter dieser Nummer erreichen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Agentur für Arbeit, die Ukrainisch und Russisch sprechen:
Rufnummer:

0911-178 7915

Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten:
Montag bis Donnerstag:

08:00 – 16:00 Uhr

Freitag:

08:00 – 13:00 Uhr

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
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Willkommen Ukraine!
Hilfen der Arbeitsagentur
Ich habe einen
Termin in der
Arbeitsagentur



Ich habe eine Einladung der Arbeitsagentur erhalten
Sie erhalten die Einladung auf Deutsch. Lassen Sie sich bei der
Übersetzung helfen.
In der Einladung steht genau wo und wann der Termin stattfindet.
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
 Ihren ukrainischen Pass / Ausweis
 Ihre Meldebescheinigung
Wenn vorhanden:
 Abschlusszeugnis der Schule
 Abschlusszeugnis der Berufsschule
 Abschlusszeugnis der Universität
Sie haben Kinder unter 18 Jahre? Bitte klären Sie die Betreuung für
Ihre Kinder.
 Ich habe einen Krippen- oder Kindergartenplatz
 Meine Kinder gehen in die Schule (ggf. auch in den Hort)

Was passiert in dem Termin?

Webseite
Anerkennung in
Deutschland

Anerkennungsberatung
in Sachsen-Anhalt

russisch

Anerkennungsberatung
in Sachsen-Anhalt

deutsch

Wenn Sie nicht deutsch sprechen, wird das Gespräch von einem Dolmetscher
für Sie übersetzt. Wir nutzen dafür eine telefonische Dolmetscher-Hotline der
Arbeitsagentur.
Der Arbeitsvermittler / die Arbeitsvermittlerin stellt Ihnen Fragen. Z.B.:
→ Welchen Schulabschluss haben Sie?
→ Haben Sie einen Beruf gelernt? Haben Sie studiert?
→ Haben Sie schon gearbeitet? Wo? Wie lange? In welchem Beruf?
→ Sind Sie gesund?
→ Haben Sie einen Führerschein? Ist der in Deutschland gültig? Haben Sie ein
Auto?
→ In welchem Beruf möchten Sie arbeiten?
→ Wie gut sprechen Sie Deutsch?
→ Möchten Sie erst einen Sprachkurs machen und erst danach arbeiten
gehen?
→ Zu welchen Zeiten können Sie arbeiten?
In manchen Berufen dürfen Sie in Deutschland erst arbeiten, wenn Ihre
Ausbildung / Ihr Studium in Deutschland anerkannt ist
(z.B.: Arzt/Ärztin | Apotheker/-in | Pflegefachkraft | Lehrer/-in | Erzieherin |
Physiotherapeut/-in | Ergotherapeut/-in | Jurist/-in)
Zusätzlich müssen Sie in diesen Berufen auch bestimmte Deutschkenntnisse
vorweisen.
→ Wir erklären Ihnen, wie das Anerkennungsverfahren funktioniert
→ Wir helfen Ihnen, einen Sprachkurs zu finden
Wenn Sie eine Arbeit in einem Beruf ohne Anerkennungsverfahren suchen:
→ Wir legen ein Bewerberprofil an
→ Wir vermitteln Ihnen Stellen bei einem Arbeitgeber

Представник для рівних можливостей на ринку праці

Березень 2022

Ласкаво просимо – Україно!
Робота в Німеччині
Загальна
Інформація

Ласкаво просимо до Німеччини!

Як знайти роботу
в Німеччині?

Безвізовий в’їзд з біометричним паспортом

Ми представляємо Федеральне відомство з працевлаштування, яке допомагає
знайти роботу відповідно до вимог законодавства. В цій памʼятці пояснюються
правила для людей, які змушені були залишити Україну.



Я зареєструвався (-лася) після вʼїзду до Німеччини

Будь ласка, зверніться спочатку до паспортного стола того міста чи
общини, де Ви проживаєте.
Після реєстрації Ви отримаєте Приписка статус «Дозвіл на
проживання відповідно до Директиви про масовий приплив» (§ 24
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Приписка у районі Salzlandkreis з Дозвіл на проживання відповідно до
«Директиви про масовий приплив» (EU-Richtlinie 2001/55/EG)

Служба
зайнятості в
Зальцланд:
Бернбург

Штассфурт

Я хочу знайти роботу



Я хочу працювати і заробляти гроші
Будь ласка, заповніть форму заявки на пошук роботи.
Ви не розмовляєте німецькою? Ми Вам допоможемо.
Будь ласка, зверніться до Служби зайнятості у
Бернбург | Штассфурт | Шенебек
Просимо мати при собі паспорт / ID-картку, Приписка. Будь ласка,
візьміть із собою когось, хто говорить німецькою.
або:

 0800 / 4 55 55 00 → лише німецькою


Шенебек

Bernburg.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de
• напишіть, будь ласка, німецькою
• будь ласка, надішліть також форму заявки на пошук
роботи.

Ви отримаєте письмове запрошення із датою співбесіди

Телефонна консультація – українською чи російською
У вас є запитання? Зателефонуйте нам. Ми працівники Служба зайнятості з
усієї Німеччини. Розмовляємо українською та російською.
телефонний номер:

0911-178 7915

Ви можете зв’язатися з нами в наступний час:
з понеділка по четвер:
п'ятниця:

08:00 – 16:00
08:00 – 13:00

Представник для рівних можливостей на ринку праці

Березень 2022

Ласкаво просимо – Україно!
Допомога Служби зайнятості
Я отримав (-ла)
дату співбесіди у
Службі зайнятості



Я отримав (-ла) запрошення від Служби зайнятості



Ви отримаєте запрошення німецькою мовою. Ми допоможемо
Вам з перекладом.
В запрошенні чітко вказано де і коли відбудеться співбесіда.
Просимо мати при собі наступні документи:
 Ваш український паспорт / ID-картку
 Ваша приписка
Якщо наявні:
 Шкільний атестат
 Свідоцтво про закінчення професійно-технічної освіти
 Диплом про закінчення вищого навчального закладу
Чи є у Вас діти віком до 18 років? Просимо пояснити
питання догляду за своїми дітьми.
 Я маю місце в дитячих яслах чи садочку
 Мої діти ходять до школи (або у групу продовженого дня)

Як проходитиме співбесіда?
Інтернет сторінка
з інформацією
щодо процесу
визнання диплому
у Німеччині

Поради щодо
визнання диплому в
Саксонії-Ангальт
російською мовою

Поради щодо
визнання диплому в
Саксонії-Ангальт
німецькою мовою

Якщо Ви не володієте німецькою тоді під час співбесіди буде присутній
перекладач (-ка). Для цього ми використовуємо гарячу лінію для
перекладача від служби зайнятості.
Агент (-ка) з питань працевлаштування буде ставити Вам питання,
наприклад:
→ Який у Вас шкільний атестат?
→ Чи є у Вас свідоцтво про професійну освіту? Чи навчалися Ви у ВНЗ?
→ Чи є у вас досвід роботи? Де саме? Як довго? У якій сфері?
→ Чи є у Вас проблеми із здоровʼям?
→ Чи є у Вас посвідчення водія? Чи дійсне воно у Німеччині? Чи є у Вас
автомобіль?
→ У якій сфері Ви хочете працювати?
→ Який у Вас рівень володіння німецькою мовою?
→ Чи хотіли б Ви спочатку відвідати мовний курс, а вже після цього
розпочати працювати?
→ У який час Ви можете працювати?
У деяких сферах Вам дозволено працювати тільки після визнання
Вашого диплому у Німеччині
(наприклад: лікар (-ка) | аптекар (-ка) | медсестра | вчитель (-ка) |
вихователька | психотерапевт (-тиня) | Лікар-профпатолог | юрист (-ка)
Крім того, ви також повинні продемонструвати певний рівень знань німецької
мови в цих професіях.
→ Ми пояснимо Вам як проходить процес визнання диплому
→ Ми допоможимо Вам знайти мовний курс
Якщо Ви шукаєте роботу без визнання диплому:
→ Ми створимо Вам профіль для пошуку роботи
→ Ми повідомимо Вас про вакансії у потенційних роботодавців

