
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство з працевлаштування Дессау-Розлау-Віттенберг    Березень 2022   
    

Ласкаво просимо – Україно!                                                                                             

Робота в Німеччині 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

Загальна 

Інформація 

 

Ласкаво просимо до Німеччини!  

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. 

 

Безвізовий в’їзд з біометричним паспортом   

 Я зареєструвався (-лася) після вʼїзду до Німеччини  

 Я НЕ зареєструвався (-лася) після вʼїзду до Німеччини  

 

 Будь ласка, зареєструйтеся у Відомстві у справах 
іноземців  
 

 Після реєстрації Ви отримаєте статус «Дозвіл на проживання 
відповідно до Директиви про масовий приплив» (§ 24 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

 

 

 

Я хочу знайти роботу  

 
У мене є посвідка на проживання відповідно до Директиви про 
масовий приплив, і я зареєструвався (-лася) в районі Зальцланд  

 

 Будь ласка, заповніть форму заявки на пошук роботи. 
Ви не розмовляєте німецькою? Ми Вам допоможемо. 

 Будь ласка, зверніться до Служби зайнятості у                
Биттерфельд | Дессау-Рослау| Виттенберг| 

Просимо мати при собі паспорт / ID-картку, а також 
посвідку на проживання. Будь ласка, візьміть із собою 

когось, хто говорить німецькою.  
або: 

   0800 / 4 55 55 00 → лише німецькою 
    _BA-Dessau-Roßlau-Wittenberg-111-      
Eingangszone@arbeitsagentur.de       

• напишіть, будь ласка, німецькою 

• будь ласка, надішліть також форму заявки на пошук 
роботи. 

 Ви отримаєте письмове запрошення із датою співбесіди 

 

 

 

 

 

Як знайти роботу 

в Німеччині? 

 

Служба зайнятості 

в Зальцланд: 

Биттерфельд

 

Дессау-Рослау

 

Виттенберг

 

https://lernwelt.baintranet.de/Kategoriedetails/default.aspx?catId=60001_60001_61125&catName=Einwanderung
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__24.html
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dessau-rosslau-wittenberg/bitterfeld
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dessau-rosslau-wittenberg/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dessau-rosslau-wittenberg/wittenberg
mailto:_BA-Dessau-Roßlau-Wittenberg-111-%20%20%20%20%20%20Eingangszone@arbeitsagentur.de
mailto:_BA-Dessau-Roßlau-Wittenberg-111-%20%20%20%20%20%20Eingangszone@arbeitsagentur.de
mailto:_BA-Dessau-Roßlau-Wittenberg-111-%20%20%20%20%20%20Eingangszone@arbeitsagentur.de


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

Агентство з працевлаштування Дессау-Розлау-Віттенберг    Березень 2022       

  

  

  

  
  

  
  

  

  

 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  

 Вашу посвідку на проживання з Відомства у справах 
іноземців  

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? 

 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  

 

Ласкаво просимо – Україно!                                                                                             

Допомога Служби зайнятості 

Я отримав (-ла) 

дату співбесіди у 

Службі зайнятості  

 

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 

https://lernwelt.baintranet.de/Kategoriedetails/default.aspx?catId=60001_60001_61125&catName=Einwanderung

