
Інформаційний захід про 

послуги центру 

зайнятості



Що чекає Вас сьогодні?

Ми проінформуємо Вас про:

• Відділи центру зайнятості

• Завдання центру зайнятості

• Мовні курси

• Визнання іноземних дипломів

• Догляд за дітьми

• Робота в Німеччині

• Ваші обов'язки

• Відсутність за місцем проживання

• Що чекає на Вас далі?



Відділи центру зайнятості

• Вхідна зона

• загальна інформація та роз’яснення проблем

• особисте подання документів

• Відділ послуг (детальніше на наступному слайді)

• Відділ працевлаштування (детальніше на наступному слайді)

• Служба обслуговування роботодавця

• обслуговування роботодавців і пропозиції роботи

• фінансова підтримка роботодавців



Завдання центру зайнятості

Ви завжди маєте дві контактні особи:

1. Державний службовець (якщо у  Вас виникли фінансові питання) 

• Проживання (перевірка відповідності орендної плати, гарантійний депозит)

• Грошове забезпечення на прожитковий мінімум

• Послуги з обіднього харчування в школах та дитячих садках, шкільне приладдя та екскурсії

• Медична страховка

2. Агент з працевлаштування (з питань ринку праці)

• Консультації

• Допомога у вивченні мови

• Визнання дипломів

• Визнання ступенів кваліфікації

• Працевлаштування та навчання



Мовні курси

Знання німецької мови необхідне для професійної та соціальної участі

• Інтеграційні курси (ціль рівень мови B1)

• Є безкоштовними з довідкою з центру зайнятості/імміграційної служби

• Пропозиції в Бюдінгені, Нідді, Фрідбергу, Бад-Фільбелі, Бад-Наухаймі, Франкфурті та Буцбаху

• Тривалість 4-12 місяців (в залежності від рівня мовлення)

• Курси професійної мови (ціль рівень мови A2, B1, B2, C1)

• З довідкою з центру зайнятості безкоштовно

• Можливе після проходження інтеграційного курсу

• Пропозиції у Фрідбергу, Буцбаху, Бюдінгені, Нідді, Франкфурті

• Тривалість 4-6 місяців



Мовні курси

Альтернативні та допоміжні пропозиції для інтеграційного курсу

«Інтеграція та навички» від IBS (якщо у 2022 році інтеграційний курс не буде можливим)

• 8:00 – 15:15  (індивідуально можлива неповна (за часом) участь) у Фрідбергу, тривалість 24 тижні

• Комбінація з вивчення мови та кваліфікації

• Російськомовний персонал, спецкурс для українців

• Випуск з офіційним сертифікатом А2 🡪 Скорочення курсу інтеграції

• безкоштовний онлайн-курс мови через Babbel

• З цільової рівнями мови A1, A2 та B1

• ідеально підходить для вивчення мови за відсутності догляду за дітьми

• Завдяки цьому курсу можна скоротити курс інтеграції https://ua.babbel.com



Визнання дипломів

Кращі шанси на німецькому ринку праці через визнану кваліфікацію/професійні ступені

Переймання витрат за переклади та визнання, якщо це необхідно та після попередньої консультації

Можна визнати такі кваліфікації:

• Атестат про закінчення школи

• Диплом про професійне навчання

• Диплом вищого навчального заладу

Поради щодо визнання:

Herr Reinhard Ewald

INBAS GmbH

0151 65497415

anerkennungsberatung-friedberg@inbas.com



Догляд за дітьми

Бажаєте оформити дитину в дитячий заклад, наприклад, дитячий садок?

• Спочатку подивіться, які дитсадки є у вашому районі (за допомогою QR-Code).

• Зверніться до дитячого садка та запишіть туди свою дитину.

• Якщо немає вільних місць, вас запишуть у лист очікування.

➔ Зареєструйте дитину завчасно!

Витрати на догляд за дитиною для людей, які перебувають на підтримці центру зайнятості, 

покриваються відділом у справах молоді Веттерау.

Можливе збільшення обсягу догляду при початку роботи.

Законне право на догляд з досягнення однорічного віку (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Kindertageseinrichtungen

Wetterau – nach Orten

https://wetteraukreis.de/bild

ung/kindertageseinrichtunge

n/uebersicht-nach-orten



Робота в Німеччині

Загальні положення:

• Жінки і чоловіки мають однакові права

• Як правило, до 40 годин на тиждень

• Існує законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата (10,45 євро/год., з жовтня 2022 року: 12 євро/год.)

• Право на оплачувану відпустку тривалістю не менше 20 днів на рік (якщо повний робочий день)

• Жодної дискримінації за ознаками статі, походження, релігії чи сексуальної орієнтації

• Страхування від нещасних випадків на виробництві

• Центр зайнятості повинен бути поінформований заздалегідь про випробування на роботі/стажування

ВАЖЛИВО! Укладіть трудовий договір. Не працюйте без трудового договору!



Регіональний ринок праці

Ринок праці в Німеччині пропонує Вам широкий вибір можливостей!

У Wetteraukreis особливо затребувані наступні кваліфіковані робітники у сфері  :

• Догляду та здоров’я

• Прибирання

• Освіти та виховання

• Різні робітничі професії

• Склад/логістика; кур’єри та професійні водії

• Працевникі готелів та ресторанів

• Перукарі

• Працевникі роздрібної торгівлі

Звертайтесь до нас!

Ми допоможемо Вам з підвищенням кваліфікації, пошуком роботи та початком роботи/навчання



Ваші обов'язки

У центрі зайнятості потрібна Ваша співпраця. Мета полягає в тому, щоб Ви могли самостійно фінансувати 

своє життя в Німеччині.

Ви повинні:

• Дотримуватися консультацій

• Повідомляти про:

• Працевлаштування, стажування та випробування на роботі

• Зміни контактних даних

• Переїзд і вселення/виселення людей

• Вагітність/народження дитини

• У разі хвороби пред'явити лікарняний лист від лікаря

• Будьте доступні для звернення центру зайнятості поштою



Відсутність за місцем 
проживання/відпустка

• Місцева відсутність – це виїзд за межі місця проживання (приблизно 1,5 години їзди 

від місця проживання).

• Якщо Ви хочете подорожувати, Вам завжди потрібно заздалегідь отримати дозвіл.

• Якщо Ви подорожуєте без згоди центру зайнятості, Ви не маєте права на отримання 

допомоги від центру зайнятості.

• Центр зайнятості повідомляє про Вашу поїздку до імміграційних органів

• Не більше 21 календарного дня на рік (3 тижнів) 

• Після Вашого повернення потрібна особиста повторна реєстрація в центрі 

зайнятості у Веттерау.

Контактні дані для заявки про відсутність:

Telefon: 06031 / 6849 – 0 

E-Mail: Jobcenter-Wetterau.763@jobcenter-ge.de

mailto:Jobcenter-Wetterau.763@jobcenter-ge.de


Що чекає на Вас далі? 

Тепер Ваша черга!

Будь ласка, дайте нам відповіді на такі запитання:

Хотіли б Ви . . .

• . . . відвідувати мовний курс

• . . . приступити до роботи (навіть без знання німецької мови)

• . . . визнати в Німеччині Вашу кваліфікацію, отриману за кордоном

• . . .отримати запис на консультацію в центр зайнятості у Веттерау

Чи можете Ви відповісти «так» на будь-яке з цих запитань?

➢ Будь ласка, залиштеся на хвилинку, ми зараз приділимо Вам увагу!

Дякуємо за увагу!



Що чекає на Вас далі? 

Підтримка під час пошуку мовних курсів або роботи:

➢ Участь в Активації Плюс призначена саме для Вас.

• комплексна підтримка інших проблем у малих групах

• російськомовний персонал

• в тому числі підтримка німецької мови

• 4 тижні участі (можлива також неповна зайнятість)

Усі інші занепокоєння (визнання/потреба в пораді/...):

➢ Незабаром Ви отримаєте зустріч, щоб обговорити Ваші особисті проблеми з 

вашим агентом з працевлаштування в центрі зайнятості.



Дякуємо за Вашу увагу!

Ми бажаємо Вам усього 

найкращого у Вашому 

майбутньому та раді відповісти на 

будь-які Ваші запитання.


