Інформація для біженців з України в
Саксонії-Ангальт: підтримка на шляху до ринку праці
Статус: 23.03.2022
Саксонія-Ангальт хочу надати біженцям найкращу підтримку на їхньому шляху до місць праці. Для
цього доступні різноманітні консультаційні послуги – безкоштовні, а в деяких випадках і багатомовні.
Також надається підтримка компаній, які хочуть наймати українських спеціалістів та робітників. У
наступному огляді ви знайдете центральні пропозиції та контактні дані:

Спеціаліст державної ініціативи у фокусі та WelcomeCenter Саксонія-Ангальт
Цільова група

✓
✓
✓
✓

пропозиції
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Фахівці з питань біженців
компанія
помічників
Інформація про вимоги до вступу, доступ до ринку праці
та підвищення кваліфікації
Інформація про визнання кваліфікації
Інформація про вивчення німецької мови
Підтримка професійної інтеграції
Підготовка та супровід до співбесіди та після початку
роботи
Підтримка компаній у підборі кваліфікованих працівників
та у професійній та соціальній інтеграції
www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de

домашня сторінка
Контакти

Контакт для індивідуальних прийомів, особливо для
українців:
✓ Телефон: +49 391 6054 431
✓ Електронна пошта: ukraine@welcomecenter-sachsenanhalt.de
Звертайтесь за загальними питаннями:
✓ Телефон: +49 391 6054 506
✓ Електронна пошта: beratung@welcomecenter-sachsenanhalt.de

Мережа IQ Саксонія-Ангальт
Цільова група

пропозиції

✓ Українці - біженці з іноземною освітою (шкільна
кваліфікація, професійно-технічна кваліфікація,
університетська освіта), які хочуть перевірити, чи і як ці
кваліфікації можуть бути визнані в Німеччині
✓ компанія
Поради щодо визнання та кваліфікації:
✓ Консультації та підтримка щодо визнання іноземних
освітніх кваліфікацій
✓ Допомога у пошуку компетентного органу
✓ Консультація щодо варіантів кваліфікації у разі часткового
або невизнання іноземної кваліфікації
✓ Консультування компаній, які хочуть найняти іноземних
працівників
✓ www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

домашня сторінка
Контакти

✓ Телефон: +49 391 6053-103 або +49 391 6053-239
✓ Електронна пошта: thomas.kauer@caritas-magdeburg.de
або liane.noerenberg@caritas-magdeburg.de

У центрі уваги: Жінки-мігранти - спеціаліст та сервісний центр з інтеграції жінокмігранток на ринок праці в Саксонії-Ангальт
Цільова група

пропозиції

✓ Консультування та підтримка українських жінок-біженок
на ринку праці з урахуванням гендерних, мовних та
культурних аспектів
✓ Консультації та підтримка компаній щодо інтеграції жінокбіженок у свою компанію
✓ Перші інформаційні поради щодо доступу до ринку праці
в Саксонії-Ангальт, а також супутні пропозиції підтримки
✓ Цілісна та довгострокова підтримка жінок у контексті
інтеграції на ринок праці з доступом до кваліфікації,
відповідних пропозицій мовної підтримки, догляду за
дітьми, житла та інших аспектів соціальної та професійної
інтеграції
✓ Поради та підтримка під час пошуку навчання чи роботи
✓ Кваліфікаційні пропозиції в присутності та в Інтернеті
(наприклад, підтримка німецької мови, професійна
підготовка/коучинг та підтримка під час виходу на ринок
праці)
✓ Підтримка компаній, які хочуть працевлаштувати
іноземних жінок
✓ www.blickpunkt-migrantinnen.de

домашня сторінка
Контакти

Контакт для індивідуальних консультацій для мігрантів:
✓ Тел.: +49 391 4080 525 або +49 170 7923861 або +49 391
4080 526 або +49 151 54152705
✓ Електронна пошта: linda.kunze@caritas-magdeburg.de або
christiane.pruschek@caritas-magdeburg.de
Звертайтесь за загальними питаннями:
✓ Телефон: +49 391 4080 527 або +49 151 46152310
✓ Електронна пошта: jennifer.heinrich@caritas-magdeburg.de

