
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Willkommen!                              Ласкаво просимо! 

Arbeit finden in Deutschland     Знайти роботу в Німеччині 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

 

Willkommen in Deutschland! Ласкаво просимо до Німеччини!  

Möchten Sie Ihren Aufenthalt in Deutschland nutzen, um in der Region Gera zu arbeiten, wenn Ihre 

Unterbringung und eventuell Kinderbetreuung sichergestellt sind? Dann lesen Sie bitte weiter.  

Ви хочете використати своє перебування в Німеччині для роботи в регіоні Гера? Ви 

забезпеченi житлом та, можливо, i догляд за дітьми (буде) забезпечений? Тоді, будь ласка, 

читайте далі. 

Wir sind die Bundesagentur für Arbeit. Wir helfen Menschen Arbeit zu finden. 

Ми представляємо Федеральне відомство з працевлаштування. Ми допомагаємо людям 

знайти роботу. 

Um zu wissen, welche Arbeit Sie suchen und welche Ausbildung Sie haben, wäre es schön, wenn 

Sie beigefügten Fragebogen ausfüllen (bitte auf Deutsch, ggf. mit Helfer) und damit zu uns in die 

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera kommen.  

Щоб дізнатися, яку роботу Ви шукаєте та яку освіту Ви маєте, заповніть, будь ласка, анкету, 

що додається (німецькою мовою за допомогою перекладача) і приходьте до нас в агентство 

з працевлаштування Альтенбург-Гера. 

Reichsstr. 15 

07545 Gera 

Sie können zu folgenden Zeiten vorsprechen, bitte mit 3G Nachweis (anerkannte Impfung, 

nachgewiesene Genesung, Corona-Testung):  

Ви можете прийти до нас у години роботи i,  будь ласка, з підтвердженням вакцинації, 

одужання  або тестування на коронавірус): 

 

Montag  08:00 - 12:00  понеділок 08:00 - 12:00 

Dienstag 08:00 - 12:00  вівторок  08:00 - 12:00 

Mittwoch 08:00 - 12:00  середа  08:00 - 12:00 

Donnerstag 13:00 - 17:00  четвер  13:00 - 17:00 

Freitag  08:00 - 12:00  п'ятниця 08:00 - 12:00 

 

Bringen Sie zu diesem Termin bitte unbedingt folgende Unterlagen, soweit vorhanden, mit:  

Обов’язково візьміть із собою на цю зустріч такі документи, якщо вони у Вас є 

 Ausweisdokument  

паспорт 

 Dokument der Ausländerbehörde (Friktionsbescheinigung / Aufenthaltserlaubnis) 
документ з відомствa у справах іноземних громадян (дозвіл на проживання) 

 Abschlusszeugnisse  

атестати, дипломи 

Bringen Sie bitte einen Übersetzer mit (falls keiner vorhanden ist, können wir auch einen Termin 

vereinbaren, zu dem ein Dolmetscher von uns über Telefon übersetzt) 

Будь ласка, візьміть з собою перекладача (якщо його не маєте, ми можемо призначити з 

Вами зустріч, при якій один із наших перекладачів буде перекладaти по телефону) 

Über vorhandene Arbeitsstellen können Sie sich auch schon vorab in unserer Jobbörse 

informieren: https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/  

Ви також можете заздалегідь дізнатися про вільні вакансії на нашій біржі вакансій: 

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 

Agentur für Arbeit Gera 

Агентство з 

працевлаштування 

Гера

 

Informationsseite 

„Ukraine“ der Agentur 

für Arbeit: 

Інформаційна 

сторінка „Україна“ 

aгентствa з 

працевлаштування  

 

 

Jobbörse – Arbeit 

finden  

Біржa вакансій – 

знайдіть роботу 

 

 

Germany4Ukraine.de 

 

Hotline Agentur für 

Arbeit auf 

ukrainisch/russisch: 
 „ГАРЯЧА ЛІНІЯ“ 

AГЕНТСТВA З 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

(УКРАЇНСЬКА ТА 

РОСІЙСЬКА): 

0911-178 7915 

 

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

