
 

 

           

 

   Srpski         Srpski         Srpski  

 

Da li ste raseljeni ili državljani zemlje koja 

nije članica Evropske unije i živite u Baden 

Virtembergu? 

Da li ste zaposleni ili uskoro počinjete da 

radite? 

Da li imate pitanje ili problem u vezi sa 

poslom koji obavljate a koji se tiče: 

 ugovora o radu (npr. Minijob, 

nepuno radno vreme, puno radno 

vreme) 

 zarade/plate (npr. neisplaćene 

zarade) 

 radnog vremena/godišnjeg 

odmora/otkaza 

 osiguranja (npr. u slučaju bolesti ili 

povrede na radu) 

 filijale za zapošljavanje 

(Jobcenter)/socijalne službe 

(Sozialamt) 

Kontaktirajte nas jer Vas možemo 

besplatno posavetovati kako da ostvarite 

svoja prava! 
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         Ελληνικά        Ελληνικά              Ελληνικά 

  

Είστε πρόσφυγας ή υπήκοος τρίτης χώρας 

που ζείτε στη Βάδη-Βυρτεμβέργη; 

Εργάζεστε ή πρόκειται να ξεκινήσετε 

δουλειά; 

Έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα με την 

εργασία σας σχετικά με: 

Σύμβαση εργασίας, π.χ. εργασία με 

μιωμένο ωράριο, μερικής ή πλήρους 

απασχόλησης 

Μισθός π.χ. απλήρωτες ώρες εργασίας 

ώρες εργασίας / άδεια / απόλυση από την 

εργασία 

Ασφάλιση π.χ. σε περίπτωση ασθένειας και 

εργατικού ατυχήματος 

π.χ. κέντρο εργασίας / γραφείο κοινωνικής 

πρόνοιας 

 

Στη συνέχεια θα σας συμβουλεύσουμε και 

θα σας υποστηρίξουμε για τα δικαιώματά 

σας δωρεάν 
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