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Information / інформацію / информация

Nutzen Sie unsere Dienstellensuche, um
eine Agentur für Arbeit in Ihrer Nähe zu
finden. Im Eingabefeld können Sie die
Postleitzahl oder den Namen des Ortes
eintragen, in dem Sie in Deutschland
wohnen.
Скористайтеся нашим пошуком агентств з
працевлаштування, щоб знайти агентство з
працевлаштування поблизу Вас. У полі
введення Ви можете ввести назву місця або
поштовий індекс місця Вашого проживання в
Німеччині.
Воспользуйтесь нашим поиском агентств по
трудоустройству, чтобы найти ближайшее к
Вам агентство по трудоустройству. В поле
ввода Вы можете ввести название места или
почтовый индекс Вашего места проживания в
Германии.
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Info/інформацію/информация

Für Arbeitgeber

Herzlich Willkommen in Deutschland
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine
Ласкаво просимо до Німеччини –
Допомога біженцям з України
Добро пожаловать в Германию –
Помощь беженцам из Украины

Для роботодавців / Для работодателей

Wenn Sie geflüchtete Menschen mit
Arbeitsmöglichkeiten oder Ausbildung
unterstützen möchten:
Якщо Ви бажаєте підтримати біженців щодо
працевлаштування чи професійного навчання:
Если Вы желаете помочь беженцам в вопросах
трудоустройства или профессионального
обучения:

• Ihre/Ihr persönliche/r Ansprechpartner*in
im Arbeitgeber-Service Ihrer Agentur für Arbeit
Ваше контактное лицо в агенстве по
трудоустройству
Ваша контактна особа в агентстві з
працевлаштування
оder / чи / либо
• Service-Nummer 0800 - 4 5555 20 mit Routing zu
dem Arbeitgeber-Service Ihrer Agentur für Arbeit
по телефону 0800 - 4 5555 20 (поддержка
работодателей в агенстве по трудоустройству)
за телефоном 0800 - 4 5555 20 (підтримка
роботодавців в агенстві з працевлаштування)
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Information / інформацію / информация

Wir sind die Bundesagentur für
Arbeit und sind in Deutschland
für die Vermittlung von Arbeit
zuständig.

Wir unterstützen Sie bei folgenden Themen:

Ми являємося федеральним
агентством з працевлаштування в
Німеччинi та відповідаємо за
працевлаштування людей у
Німеччині.

• Arbeitssuche

Мы являемся федеральным
агентством по трудоустройству
Германии и отвечаем за
трудоустройство людей в Германии.

Information / інформацію / информация

Ми надаємо Вам допомогу у таких питаннях:
Мы оказываем Вам поддержку по следующим
вопросам:

пошук роботи
поиск работы

• Ausbildung
професійне навчання
профессиональное обучение

Telefonnummer / Hotline (ukrainisch und
russisch): +49 9 11 /178 7915
• berufliche Qualifzierung
професійна кваліфікація
профессиональная квалификация

Weitere Informationen finden Sie hier:
Додаткову інформацію можна знайти на сайті:
Дополнительная информация на сайте:
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• Deutschkurse
курси німецької мови
курсы немецкого языка

Телефон / гаряча лінія (українською та російською
мовами): +49 9 11 /178 7915
Телефон / горячая линия (на украинском и
русском языках): +49 9 11 /178 7915

Telefonische Erreichbarkeit:
• Anerkennung Ihrer Bildungs- und
Berufsabschlüsse
Консультація та підтримка щодо визнання
дипломів шкільної та професійної освіти
Консультация и поддержка по вопросам
признания дипломов школьного и
профессионального образования
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Montag bis Donnerstag, 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Freitag, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Графік роботи гарячої лінії:
понеділок – четвер, з 08:00 до 16:00 та
п'ятниця, з 08:00 до 13:00
Часы работы горячей линии:
понедельник – четверг, с 08:00 до 16:00 и
пятница, с 08:00 до 13:00
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