Кого консультує Агенція з працевлаштування в Мюнхене?
Ми будемо раді проконсультувати вас, якщо ви мешкаєте в місті Мюнхені або в його
передмісті. Якщо ви зупинилися в іншому місті, ви можете знайти відповідне агентство за
адресою: https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
Які документи я маю взяти з собою на співбесіду?
Будь ласка, принесіть такі документи: посвідчення особи / паспорт, адресу проживания
та, якщо вже є дозвіл на проживання /Fiktionsbescheinigung (Ubergangsbescheinigung).
Вони видаються у Відомстві у справах іноземних громадян.
Які обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, слід враховувати при вході в
будівлю?
Через поточну ситуацію з COVID-19 вам знадобиться для входу до будівлі пред'явити
сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання та мати при собі маску FFP2. Якщо
ви не вакциновані або не маєте довідки про одужання, вам доведеться пред'явити
актуальний тест на COVID-19. Пункти тестування можна знайти за адресою:
https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-schnelltest-muenchen-orte.html
Чи можу я зареєструватися онлайн заздалегідь?
Ви можете зареєструватися заздалегідь за адресою
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld. Після цього ми
зв'яжемося з вами найближчим часом.
Як я можу підготуватись до зустрічі?
Ви можете взяти з собою на прийом своє резюме, заяву про прийом на роботу або
навчання та сертифікати (за наявності). Якщо у вас немає цих документів, ми можемо
надати вам підтримку у їх підготовці.
Якою мовою проводиться консультація?
На даний момент ми можемо проконсультувати вас німецькою або українською мовою.
Крім того, ми також можемо проконсультувати вас на нашій гарячій лінії за допомогою
перекладача англійською та російською мовами.
Коли я можу почати працювати у Німеччині?
Можна розпочати роботу, якщо ви отримали сертифікат доступу до ринку праці / дозвіл
на роботу з додатковими обмеженнями. Компетентні органи за запитами в цьому
відношенні можна знайти у правій колонці, залежно від місця проживання.
Як саме Агентство з працевлаштування підтримує мене у пошуку роботи?
•
•
•
•

Допомога у загальному пошуку роботи в Німеччині
Допомога у пошуку тимчасової роботи на час вашого перебування в Німеччині
Поради щодо подання заяв та співбесід
Визначення професійних цілей та можливостей розвитку

Чи можна займатися будь-якою професією?
У Німеччині є професії, дипломи яких потрібно підтвердити. Для цього ви можете
звернутися до консультації з підтвердження дипломів
https://stadt.muenchen.de/service/info/abteilung-migration-integration-teilhabe/10308039/
Ви також можете заздалегідь ознайомитись на таких веб-сайтах:
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-abschluss;
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
Чи можу я відвідувати мовні курси?
Залежно від рівня мови та посвідки на проживання, агентство з працевлаштування або
Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) можуть допомогти вам у відвідуванні
мовних або інтеграційних курсів. Ми будемо раді проконсультувати вас із цього питання
на прийомі. Для отримання додаткових відомостей див. https://bamf-navi.bamf.de/de/
Де я можу отримати додаткову інформацію про дозвіл на проживання, житло та
фінансову підтримку?




• Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF): Fragen und Antworten zur
Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland
• Федеральне міністерство внутрішніх справ: Fragen und Antworten zur Einreise aus
der Ukraine
Уповноважений представник федерального уряду з питань міграції, біженців та
інтеграції: Krieg in der Ukraine – Flucht, Einreise und Asyl

