
   

  
    

 
  

Wir beraten Sie zu Arbeit und Ausbildung in 
Deutschland 

 Wer wir sind 
 
Das Jobcenter hilft allen Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg, die Arbeit und eine 
Ausbildung suchen. Wir sind eine öffentliche Behörde. Wir beraten Sie neutral und 
kostenlos.  
 

So können wir Ihnen helfen 
 
• Wir unterstützen bei der Suche nach einer passenden Arbeit oder Ausbildung. 
• Wir beraten zu Möglichkeiten eines Studiums. 
• Wir informieren zu kostenlosen Sprachkursen, wenn Sie die deutsche Sprache 

lernen möchten. 
• Wir beraten zu Qualifizierungen/Weiterbildungen. 
• Wir informieren zur Anerkennung Ihres Berufsabschlusses.  
• Wir informieren über Unterstützungsangebote in Deutschland. 
• Wir beraten zu notwendigen Hilfen: z.B. Coaching, Unterstützung im 

Bewerbungsprozess, Praktikum. 
• Die Beratungen erfolgen durch persönliche Ansprechpartner. 

 

 Darf ich in Deutschland arbeiten? 

Ja, wenn Sie aus der Ukraine geflüchtet sind und von der Ausländerbehörde eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt Sie auch zur 
Arbeitsaufnahme. 

 

 So erreichen Sie uns 

Direkter Kontakt zum Jobcenter Berlin Friedrichshain Kreuzberg (nur in 
deutscher Sprache) unter anderem für Terminbuchung für eine persönliche 
Beratung 

ServiceCenter: +49 30 5555 44 2222 

Ми консультуємо з питань роботи та здобуття 
освіти в Німеччині 

 Хто ми 
Центр зайнятості допомагає всім особам, які проживають у районі Фрідріхсхайн-Кройцберг 
та які шукають роботу та навчання. Ми є державним органом. Ми консультуємо вас 
нейтрально та безкоштовно. 
 

 Як ми можемо допомогти вам 
 
• Ми підтримуємо вас у пошуку відповідної роботи або навчання. 
• Ми консультуємо щодо варіантів навчання. 
• Ми надаємо інформацію про безкоштовні мовні курси, якщо ви бажаєте вивчити 

німецьку мову. 
• Ми консультуємо з питань кваліфікації / подальшого навчання. 
• Ми надаємо інформацію про визнання вашої професійної кваліфікації. 
• Ми надаємо інформацію про пропозиції підтримки у Німеччині. 
• Ми консультуємо з необхідної допомоги, наприклад, коучинг, підтримка в процесі 

подання заяви, стажування. 
• Консультації надаються особистими консультантами-спеціалістами. 

 

 Чи маю я право працювати в Німеччині? 
Так, якщо ви залишили Україну та отримали дозвіл на тимчасове перебування у відомстві 
у справах іноземців. Дозвіл на тимчасове перебування також дає право на 
працевлаштування. 

 

 Як з нами зв'язатися 

Прямий контакт із Центром зайнятості у Фрідріхсхайн-Кройцберзі, Берлін (тільки 
німецькою мовою) для запису на прийом, у тому числі для отримання особистої 
консультації. 

Сервісний центр: +49 30 5555 44 2222 



   

  
    

 

Anschrift: Rudi-Dutschke-Straße 5 ,10969 Berlin 
 
Fragen rund um Jobs und Ausbildung 
 
Wenn Sie Ukrainisch oder Russisch sprechen, rufen Sie unsere Hotline an. Dort 
helfen wir Ihnen weiter. Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 
16.00 Uhr und Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr. 
 
Telefon +49 911 – 178 7915 
 
Außerdem finden Sie online weitere Informationen 
 

 www.arbeitsagentur.de/ukraine 
 

 Hilfreiche Links 
 
• Network Integration through Qualification – English (www.netzwerk-iq.de/en/) 
• Informationsseite der Bundesregierung (www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de) 
• Link zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (www.bamf.de) 

 Weitere Informationen 
 

  PowerPoint GI                   Jobcenter App 

Internetauftritt Jobcenter Berlin Friedrichshain Kreuzberg 

Адреса: Rudi-Dutschke-Straße 5,10969 Berlin (Руді-Дучке-Штрассе 5, 10969 Берлін) 
 
Питання по роботі та навчанню 
 
Якщо ви розмовляєте українською чи російською, зателефонуйте на нашу гарячу 
лінію. Ми допоможемо вам. Ви можете зв'язатися з нами з понеділка по четвер з 
8:00 до 16:00 та у п'ятницю з 8:00 до 13:00. 
 
Телефон +49 911 – 178 7915 
 
Ви також можете знайти додаткову інформацію в Інтернеті 
 

 www.arbeitsagentur.de/ukraine 
 

 Корисні посилання 
 
• Мережа „Інтеграція через кваліфікацію“ – англійська мова (www.netzwerk-iq.de/en/) 
• Інформаційний сайт уряду (www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de) 
• Посилання на Федеральне відомство у справах міграції та біженців (www.bamf.de) 

 Додаткова інформація 
 

   Презентація   Застосунок Центру зайнятості 

 Веб-сайт Центру зайнятості у Фрідріхсхайн-Кройцберзі, Берлін 

 


