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Ви біженець чи громадянин третьої країни, 
який проживає в Баден-Вюртемберзі?
Ви працюєте чи скоро почнете працювати?
у Вас є питання чи проблеми щодо:
Трудового договору: наприклад, Minijob, повний 
чи неповний робочий день.
Заробітна плата:  наприклад, неоплачені 
робочі години/ відпустка / звільнення
Страхування: наприклад, на випадок хвороби 
чи нещасного випадку на роботі;
Центр з працевлаштування (Jobcenter) / 
Служба соціального забезпечення (Sozialamt)

Тоді ми безкоштовно проконсультуємо та 
підтримаємо Вас щодо Ваших прав.

Вы беженец или гражданин третьей страны, 
проживающий в Баден-Вюртемберге? 
Вы работаете или скоро начнете работать?
У Вас есть вопросы или проблемы с работой 
такие как:
Трудовой договор: Minijob, полный или 
неполный рабочий день; 
Оплата труда / зарплата: например, 
неоплаченые рабочие часы; Рабочее время / 
отпуск / увольнение; 
Страхование: например, на случай болезни или 
несчастного случая на работе; 
Центр по трудоустройству (Jobcenter ) / 
Служба социального обеспечения (Sozialamt) 

Тогда мы бесплатно Вас проконсультируем
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