
 

  

           
          

  
  

  

Anmeldebogen zur Arbeitssuche 
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera  

Бланк заявки на пошук роботи 

Агентство з працевлаштування  

 

Persönliche Daten Персональні дані 

Nachname: 
Прізвище 

……………………………………… 

Vorname: 
Ім'я 

 
 
…………………………………………….. 

Geburtsdatum: 
Дата народження  

 
 
--- --- . --- --- . --- --- --- --- 

Geburtsort: 
Місце 
народження …………………………………………….. 

Nationalität: 
Національність 

……………………………………… 

Geschlecht: 
Стать 

 männlich  Чоловіча 

 weiblich   Жіноча 

 divers      Інша 

Anschrift: 
Адреса 

Straße / Hausnummer 
Вулиця / номер будинку ………………………………………………………………………… 

Postleitzahl / Ort  
Поштовий індекс / Місто ………………………………………………………………………… 

Telefon: 
Телефон ……………………………………… 

E-Mail: 
Електронна 
пошта ……………………………………………. 

 

Angaben Aufenthaltsrecht 
Відомості про право на 
проживання 

In Deutschland seit: 
У Німеччині з такого часу --- --- . --- --- . --- --- --- --- 

Aufenthaltsstatus: 
Статус проживання 

 Aufenthaltserlaubnis § 24 AufenthG 
   (Massenzustrom-Richtlinie der EU)  

Дозвіл на проживання § 24 Закону про 
проживання  

 EU-Visum Віза ЄС  

 Duldung Тимчасове припинення депортації  

 Sonstige Інше: …………………………….  

→ gültig bis: 
     документ дійсний до --- --- . --- --- . --- --- --- --- 

Erwerbstätigkeit 
gestattet? 
Працевлаштування дозволено  

  ja 
так 

  Erwerbstätigkeit gestattet 
Працевлаштування дозволено 

 Erwerbstätigkeit mit Genehmigung der Ausländerbehörde 
gestattet 
Працевлаштування дозволяється по рішенню імміграційного органу 

 nein 
ні  kein Eintrag 

Без відповіді 
 

Die erfragten Angaben werden zur Durchführung der Beratung durch die Agentur für Arbeit erhoben 
(§ 67a Abs. 3 Satz 3 SGB X). 
Ihre Verpflichtung, zu diesen Zwecken die notwendigen Tatsachen anzugeben, ergibt sich aus § 60 Abs. 1 
SGB I. 
Запитані/отримані дані збирає агентство з працевлаштування для проведення консультування (§ 67a, абзац 3, речення 3, книга 
Соціального кодексу X). Ваш обов’язок надати необхідні дані для цих цілей випливає з § 60, абзац 1 книга Соціального кодексу I. 

 

 

 



 

  

           
          

  
  

  

Anmeldebogen zur Arbeitssuche 
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera  

Бланк заявки на пошук роботи 

Агентство з працевлаштування  

 

Berufliche Ausbildung Професійно-технічна освіта 

 Ich habe eine Berufsausbildung mit Abschluss als: 
Маю професійно-технічну освіту з дипломом… ……………………………………………………. 

 Ich habe eine Berufsausbildung ohne Abschluss als 
Маю професійно-технічну освіту без диплому… ……………………………………………………. 

Ich habe Zeugnisse 
У мене є сертифікати 

 Ich habe deutsche Zeugnisse 
Маю німецькі сертифікати 

 Mein ukrainischer Abschluss ist in Deutschland anerkannt 
Мій український диплом визнають у Німеччині 

 Mein ukrainischer Abschluss ist in Deutschland teilweise anerkannt 
Мій український диплом частково визнається в Німеччині 

 → Ich habe einen Teil-Anerkennungsbescheid 
     У мене є підтвердження про часткове визнання 

 ja Так  nein Ні 

 Meine Zeugnisse müssen übersetzt werden 
Мої сертифікати мають бути перекладені 

 Ich habe keine Zeugnisse 
У мене немає сертифікатів 

 

Hochschulstudium 
Навчання у вищих навчальних 
закладax 

 Ich habe ein Studium mit Abschluss als: 
Я маю вищу освіту з дипломом… ………………………………………………………… 

 Ich habe ein Studium ohne Abschluss als 
Маю освіту без диплому… ………………………………………………………… 

Ich habe Zeugnisse 
У мене є сертифікати 

 einer deutschen Hochschule  
Німецького вищого навчального закладу  

 Mein ukrainisches Studium ist in Deutschland anerkannt 
Моя українська вищa освіта визнана в Німеччині 

 Mein ukrainisches Studium ist nicht in Deutschland anerkannt 
Моя українська вищa освіта не визнана в Німеччині 

 → Ich habe einen Teil-Anerkennungsbescheid 
     У мене є підтвердження про часткове визнання 

 ja так  nein ні 

 Meine Zeugnisse müssen übersetzt werden 
Мої сертифікати мають бути перекладені 

 Ich habe keine Zeugnisse 
У мене немає сертифікатів 

 

Berufserfahrung Досвід роботи 
Berufliche Tätigkeiten der letzten 5 Jahre: 
Професійна діяльність за останні 5 років 

von – bis 
 від  - до 

Tätigkeit 
Вид діяльності 

Arbeitgeber 
Роботодавець 

 
---- / ----        ---- / ---- 

 
…………………………………………. 

 
………………………………………………… 

 
---- / ----        ---- / ---- 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

 
---- / ----        ---- / ---- 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

 
---- / ----        ---- / ---- 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

 
---- / ----        ---- / ---- 

 
…………………………………………. 

 
………………………………………………… 
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Sprachkenntnisse Знання мов 

bitte ankreuzen поставте галочку               Niveau (3 Sterne Muttersprache) рівень знань (3 зірки означає рідна мова) 

Ukrainisch  
українськa 
 

 
 

Englisch  
aнглійська 
 

Russisch  
російськa 
 

Deutsch  
німецька 

 
 
 

 

 
 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

 
 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

 
 

 
…………………………………………. 

 
……………………………………………….. 

  
…………………………………………. 

 
………………………………………………… 

 


