
Ние сме тук за вас.
Пон–четв 9:00-16:00 /пет 9:00-14:00/доп. 
сряда 16:00-18:00 
допълнителни срещи по договаряне

Мобилни часове за консултации
i-Punkt-Arbeit in Rath
Westfalenstraße 26, 40472 Дюселдорф
вторник от 13:00 до 16:30 часа

Гореща линия на консултативния център по 
заетостта
0160 8256753

Infos unter | Information at | Informații la | 
Информация на | Informations à l’adresse
zwd.de/AZD/BA

Консултативен 
център по 
заетостта
Оферта за хора с 
несигурна заетост.

 ARBEITSLOSENZENTRUM DÜSSELDORF

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Център за безработни Дюселдорф:
Площад Конрад Аденауер 9
(срещу централната жп гара)
40210 Дюселдорф

Телефон: 0211 / 17302-39
Факс: 0211 / 17302-13
BeratungsstelleArbeit@zwd.de

Petra Merschendorf Torsten Kerner Andrea Dahm



Какво прави консултативния център по 
заетостта?

Вие сте наемен работник или винаги сключвате 
срочни договори? Вие идвате от чужбина и не 
сте запознат с Вашите права на германския 
пазар на труда? Ако имате чувството, че нещо 
не е наред с трудовото Ви правоотношение, 
моля свържете се с нас.

Ние сме консултативен център по заетостта 
в Дюселдорф и предлагаме помощ на 
засегнатите от трудова експлоатация 
и несигурна заетост.

Засегнат ли съм?

 Нямате трудов договор?
 Не получавате фиш за заплата?
 Работното време понякога не се заплаща?
 Работодателят Ви не обръща внимание на 
Вашата безопастност?
 Нямате почивки или отпуск?
 Вашето заплащане е под минималната 
заплата?
 Ако сте болни, не получавате заплащане?

Ако можете да поставите поне едно кръстче, 
нещо не е наред. Обадете ни се тогава:
0160 8256753.

Как ще ми помогне консултативния център 
по заетостта?

 Ще Ви информираме за трудовото 
законодателство и безопасността на труда.
 Ще ви помогнем при остри проблеми с  
Вашия работодател.

 Ще Ви насочим към допълнителни 
консултантски услуги или специализирани 
адвокати.
 Ще Ви подкрепим при изясняване на 
финансовото състояние за Вас и Вашето 
семейство.
 Ще Ви подкрепим при кандидатстване за 
допълнителна помощ.
 При необходимост консултацията ще се 
проведе в присъствието на преводач.


