ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Державна служба зайнятості (АМS) із задоволенням допоможе Вам знайти
роботу. У цьому листі Ви знайдете надважливу інформацію щодо отримання
посвідчення на проживання, працевлаштування, а також поради щодо
відвідування курсу німецької мови.
Що необхідно мати аби залишитися в Австрії?
Для того, щоб отримати посвідку на проживання в Австрії на термін більше 3 місяців, потрібне
«посвідчення особи для переміщених осіб».

Цю картку видає Федеральне управління з питань імміграції та притулку (BFA).Для цього
необхідно спочатку зареєструватися в поліції. У Форарльберзі реєстрація відбувається тут:
Департамент поліції у справах іноземців м. Дорнбірн
(Polizeiinspektion Dornbirn Fremdenpolizei)
6850 Dornbirn, St. Martinstraße 6 (м. Дорнбірн, вул. Ст. Мартінштрассе 6)
Телефон: +43 (0)591338145-200
Факс: +43 (0)591338155-209
Електронна пошта: pi-v-dornbirn-fremdenpolizei@polizei.gv.at
Увага: Запис на прийом можливий лише за попереднім записом.

Посвідчення особи буде надіслано вам поштою.
Чи маю я право працювати в Австрії?
Так! Для цього потрібен «Посвідчення для переміщених осіб». Компанія, в якій би Ви хотіли
працювати, має подати заяву на отримання дозволу на роботу від Служби ринку праці (АМS).
Тільки після отримання дозвілу на роботу Ви можете почати працювати. Всю необхідну
інформацію з цього приводу Ви знайдете на нашому веб-сайті: www.ams.at

Як мені знайти роботу?
Щойно ви отримаєте посвідчення особи для переміщених осіб, AMS підтримає вас у пошуку
роботи. Для того, щоб зареєструватися в AMS, ви повинні мати під рукою ідентифікаційну
картку для переміщених осіб. Тоді, будь ласка, прийдіть в офіс AMS, який відповідає за ваш
район проживання, і зареєструйтеся як шукач роботи.
Ви можете знайти свій офіс AMS у Форарльберзі тут:
https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern#vorarlberg
AMS Bludenz
Bahnhofplatz 1b
6700 Bludenz
ams.bludenz@ams.at
T: +43 (0)50 904 840

AMS Bregenz
Rheinstraße 33
6901 Bregenz
ams.bregenz@ams.at
T: +43 (0)50 904 840
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AMS Feldkirch
Reichsstraße 151
6800 Feldkirch
ams.feldkirch@ams.at
T: +43 (0)50 904 840
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Під час відвідування візьміть із собою:



Ваша карта проживання (посвідчення особи для переміщених осіб)
I Ваш номер соціального страхування, якщо Ви його вже отримали або ж (документ, що
замінює електронну картку / e-Card-Ersatzbelg).

Якщо ви мало або зовсім не володієте німецькою мовою, будь ласка, візьміть із собою
когось, хто допоможе вам спілкуватися з нами.

Яку підтримку я отримаю від Служби ринку праці (АМS)?
Ми із задоволенням підтримаємо Вас необхідною інформацією та вчасно надамо поради з таких
питань як:




місце роботи
курси німецької мови
підтвердження вашої освіти
(диплом)





си навчання та підвищення
кваліфікації
порада по догляду за дитиною
спеціальні пропозиції для жінок

Служба ринку праці Форарльберга (AMS) дає вам змогу взяти участь у консультаціях та
підтримці в центрі ZeMiT для мігрантів, щойно ви зареєструєтесь в AMS. Там Ви отримаєте
підтримку з усіх питань, пов'язаних із пошуком роботи, визнанням Вашої освіти, щодо
відвідування курсів німецької мови та можливостями навчання або ж підвищенням кваліфікації.
У разі необхідності Check-In пропонує Вам консультацію та підтримку українською, російською,
англійською та французькою мовами.

АМС в інтернеті

На домашній сторінці Служби ринку праці
(АМS): https://jobs.ams.at/public/emps/ Ви
знайдете багато цікавої та різноманітної
інформації щодо існуючих вакантних
пропозицій на ринку праці в Австрії.

Крім того, Ви можете завантажити програму АМS
Job App на свій мобільний телефон та вчасно
отримувати актуальні вакантні пропозиції.
Додаток АМS Job App можна знайти в Google
Play (Android), а також Mac App Store (iOS).

Чи можу я отримати фінансову підтримку, до поки не знайду робочого місця?
Федеральна земля Форарльберг забезпечує вас «основним запасом».

Де можна отримати додаткову інформацію щодо інтеграції в Австрії?
Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) пропонує консультації та курси німецької мови.
Адреса: https://www.integrationsfonds.at/ukraine/
Телефон: Ukraine-InfoHotline: + 43 1 715 10 51 – 120
Якщо Ви бажаєте аби Ваше навчання було визнано в Австрії, зверніться до Консультаційного
центру мігрантів «Перспектива» - Консультаційного центру визнання та підвищення кваліфікації.
Адреса: https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen
Телефон: +43 660 43 69 654 Поради в Форарльберзі
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