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Sie kommen aus der Ukraine und suchen Arbeit
in Greifswald? Hier finden Sie Unterstützung!
Sie sind aus der Ukraine geflohen? Wir heißen Sie in Deutschland herzlich willkommen. Wir
als Agentur für Arbeit Greifswald (auch genannt Arbeitsagentur Greifswald) sind eine staatliche
Einrichtung und können Sie kostenlos und aktiv bei der Arbeitssuche unterstützen.
Zusätzlich beraten wir Sie und vermitteln Ihnen konkrete Arbeitsangebote. Bei Ihrer
Arbeitssuche in Deutschland können wir Sie außerdem mit verschiedenen Maßnahmen
unterstützen: Die Übernahme von Bewerbungskosten, Coachings und verschiedenen
Lehrgängen. Auch eine finanzielle Unterstützung für Ihren zukünftigen Arbeitgeber ist möglich.
Wir besprechen gerne die Einzelheiten mit Ihnen. Grundsätzlich sind alle Leistungen der
Agentur
für
Arbeit
für
alle
Menschen
in
Deutschland
kostenfrei
(www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine).
Telefonisch erreichen Sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ukrainisch und russisch
sprechen, unter dieser Nummer: +49 911-178-7915.
Anmeldung Agentur für Arbeit Greifswald
Telefon: +49 3834 517 112
Online Stellenbörse der Agentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/jobsuche/

www.arbeitsagentur.de/greifswald
Wichtig vorab

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten von der Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel, mit dem
in der Regel eine Arbeitstätigkeit gestattet ist. Diese Bestätigung ist ausreichend für eine
Arbeitsaufnahme in Deutschland.
Für die Aufnahme einer Arbeit in Greifswald sind häufig Deutschkenntnisse erforderlich.
Dennoch gibt es in Greifswald auch Arbeitsstellen, wo intern englisch gesprochen wird
(z.B. IT-Branche). Bei vereinzelten Arbeitsstellen ist es auch möglich, dass die ukrainische
oder russische Sprache für die Arbeit ausreichend ist.
Viele Arbeitgeber in Deutschland benötigen außerdem einen Nachweis über den Impfstatus
gegen Corona bzw. den sogenannten 3G-Status. Hier ist oftmals eine Impfung gegen Corona
vorteilhaft, welche kostenfrei für alle Menschen in Deutschland z.B. vom DRK (www.drk.de)
angeboten wird.
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auch auf der Internetseite des Landkreises
Vorpommern-Greifswald: www.kreis-vg.de/Informationsportal-Ukraine.
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Ви приїхали з України і шукаєте роботу
в Грайфсвальді? Тут ви знайдете підтримку!
Ви змушені були виїхати з України? Ми щиро вітаємо вас у Німеччині. Ми, як агенція
зайнятості міста Грайфсвальд ( Agentur für Arbeit Greifswald), є державною установою і
можемо безкоштовно і активно підтримувати вас у пошуку роботи.
Крім того, ми консультуємо і надаємо конкретні пропозиції роботи. Під час пошуку роботи в
Німеччині ми також можемо підтримати вас різними заходами: покриття витрат на подачу
заявки (резюме), персонального консультанта (коучинг) та різні курси. Також можлива
фінансова підтримка вашого майбутнього роботодавця. Ми будемо раді обговорити з вами
деталі. Загалом всі послуги агенції з працевлаштування для всіх
у Німеччині є
безкоштовними (www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine).
Телефонний номер гарячої лінії, де наші співробітники будуть спілкуватися з вами
українською та російською мовами: 0911-178-7915.
Реєстрація в агенції зайнятості
міста Грайфсвальд
Телефон: +49 3834 517 112
Онлайн біржа вакансій агенції зайнятості
www.arbeitsagentur.de/jobsuche
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Важливо заздалегідь
Біженці з України отримують дозвіл на проживання від імміграційних органів, з яким
зазвичай допустима трудова діяльність. Цього підтвердження достатньо для влаштування
на роботу в Німеччині.
Для роботи в Грайфсвальді часто потрібні знання німецької мови. Але разом з тим у місті
Грайфсвальд є також вакансії, де в межах підприємства розмовляють англійською
(наприклад, ІТ-індустрія). В окремих випадках може бути достатнім знання української чи
російської мови.
Багато роботодавців у Німеччині також вимагають підтвердження статусу вакцинації проти
коронавірусу або так званого статусу 3G (повністю вакцинований, видужав або актуальний
негативний тест). При цьому часто має перевагу вакцинація проти коронавірусу, яка
пропонується всім у Німеччині безкоштовно, наприклад організацією DRK (www.drk.de).
Додаткову загальну інформацію також можна знайти на веб-сайті регіону Передня
Померанія-Грайфсвальд: www.kreis-vg.de/Informationsportal-Ukraine.
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