
Suntem aici pentru Dumneavoastră!
Luni-Joi 9:00-16:00 / Vineri 9:00-14:00 / 
suplimentar Miercuri 16:00-18:00 sau cu 
programare preliminară

Program mobil cu publicul în cartier
i-Punkt-Arbeit (punct de informare) în Rath
Westfalenstraße 26, 40472 Düsseldorf
Marți 13:00-16:30

Hotline-ul Centrului de consultanță privind 
problemele la locul de muncă

0160 8256753

Infos unter | Information at | Informaţii la adresa | 
Информация на | Informations à l’adresse

zwd.de/AZD/BA

Centru de consultanță 
privind problemele 
la locul de muncă  
Un serviciu pentru 
persoane cu loc 
de muncă precar

 CENTRUL PENTRU ȘȘOMERI DÜSSELDORF

fair world of work
ume echitabilă a muncii
Le monde du travail équitable
справедлив свят на труда
mundo justo del trabajo

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

Centrul pentru șomeri Düsseldorf:
Konrad-Adenauer-Platz 9 
(vis-a-vis de gara principală)
40210 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 17302-39
Fax: 0211 / 17302-13
Email: BeratungsstelleArbeit@zwd.de

Petra Merschendorf Torsten Kerner Andrea Dahm



Cu ce se ocupă Centrul de consultanță privind 
problemele la locul de muncă?

Sunteți angajat/ă subcontractat/ă sau aveți 
contracte de muncă temporare? Veniți dintr-o țară 
străină și nu vă cunoașteți drepturile legale pe piața 
muncii din Germania? Dacă aveți senzația că ceva 
nu este în regulă în raportul dumneavoastră de 
muncă, apelați la serviciile noastre.

Noi suntem Centrul de consultanță privind pro-
blemele la locul de muncă din Düsseldorf și oferim 
ajutor persoanelor exploatate la locul de muncă, 
sau celor cu un loc de muncă precar.

Am eu nevoie de ajutor?

 Nu aveți contract de muncă?
 Nu vi se dă statul de plată?
 Se întâmplă să nu vi se plătească orele muncite?
 Angajatorul nu acordă atenție siguranței dv.?
 Nu beneficiați de pauze sau concediu?
 Salariul dumneavoastră se află sub minima pe 
economie?

 Se întâmplă să nu fiți plătit dacă sunteți bolnav?

Dacă puteți bifa cel puțin una din căsuțele de mai 
sus, însemnă că ceva nu e în regulă.
Sunați-ne: 0160 8256753.

Cu ce mă poate ajuta Centrul de consultanță 
privind problemele la locul de muncă?

 Vă oferim informații cu privire la legea  
și protecția mucii.

 Vă ajutăm dacă aveți probleme acute  
cu angajatorul.

 Vă oferim servicii de intermediere către oferte  
de consultanță sau avocați specialiști.

 Vă ajutăm să clarificați situația financiară a  
familiei dumneavoastră.

 Vă susținem în depunerea cererilor pentru  
a primi ajutor financiar suplimentar.

 La nevoie, discuția poate avea loc în prezența  
unui translator.


