Bundesagentur für Arbeit

Arbeiten in Deutschland
Poбота в Німеччині

Wenn Sie im Landkreis Dahme-Spreewald wohnen,
finden Sie uns an folgenden Standorten:

-

Якщо ви шукаєте роботу або навчання в Німеччині,
ми тут для вас: ми підтримуємо вас у пошуку
відповідної роботи. Ми також консультуємо і
надаємо конкретні пропозиції роботи.
На вашому шляху до роботи в Німеччині ми також
можемо підтримати вас різними заходами:
наприклад, покриття витрат на подачу заявки
(резюме), персонального консультанта та курси.
Ми будемо раді обговорити з вами деталі. Для
цього зверніться до служби зайнятості за місцем
проживання в Німеччині. Ви можете знайти контакт
свого агентства з працевлаштування через пошук
відділу.

GSt. KW – Öffnungszeiten:
E-Mail: KoenigsWusterhausen@arbeitsagentur.de
Mo: 08:00 - 13:00 Uhr
Di: 08:00 - 13:00 Uhr
Mi: Geschlossen
Do: 08:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Fr: 08:00 - 12:30 Uhr

GSt. Lübben
E-Mail: Luebben@arbeitsagentur.de
Mo: 08:00 - 13:00 Uhr
Di: Geschlossen
Mi: 08:00 - 13:00 Uhr
Do: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Fr: Geschlossen

Wenn Sie in Deutschland eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle suchen, sind wir für Sie da: Wir
unterstützen Sie bei der Suche nach einer passenden Arbeit. Außerdem beraten wir Sie und
vermitteln Ihnen konkrete Jobangebote. Auf Ihrem Weg hin zu einer Arbeit in Deutschland
können wir Sie zusätzlich mit verschiedenen Maßnahmen unterstützen: zum Beispiel die
Übernahme von Bewerbungskosten, Coachings und Lehrgänge. Wir besprechen gerne die
Einzelheiten mit Ihnen. Wenden Sie sich dazu bitte an die Agentur für Arbeit, in dem Ort, in
dem Sie in Deutschland wohnen. Den Kontakt zu Ihrer Agentur für Arbeit finden Sie über die
Dienststellensuche.
Якщо у вас виникли запитання, ви
також можете зв’язатися з нами
по телефону. Зв’язатися з
працівниками служби зайнятості,
які володіють українською та
російською мовами, можна за цим
номером:

Номер телефону: 0911-178 7915

COVID-19: Правило „3G“ застосовується до
особистих дзвінків.
Запис на прийом можна замовити онлайн.

