ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Державна служба зайнятості (AMS) з радістю допоможе Вам знайти роботу.
У цьому інформаційному листі Ви знайдете важливі відомості щодо
працевлаштування та курсів німецької мови.
Що мені потрібно, щоб отримати дозвіл на перебування в Австрії?
Щоб отримати дозвіл на перебування в Австрії більше 3-х місяців, Вам неохідна карта на
проживання „Ausweis für Vertriebene“ (синього кольору).

Вищезазначена карта видається поліцією. Для цього Вам необхідно зареєструватися.
У Відні реєстрація відбувається тут: https://start.wien.gv.at/ukraine
Посвідчення особи буде надіслано Вам поштою.

Чи можу я отримати фінансову підтримку, поки не знайду роботу?
Місто Відень надасть Вам початкову матеріальну допомогу „Grundversorgung“. Для цього
необхідно звернутися до реєстраційно-консультаційного центру «Austria Center Vienna».
Адреса: 1220 Відень, Bruno-Kreisky-Platz 1

Чи можу я працювати в Австрії?
Так! Для цього Вам потрібна карта на проживання в Австрії „Ausweis für Vertriebene“.
Підприємство, в якому Ви плануєте працювати, повинно подати заявку на отримання дозволу на
роботу в AMS. Приступити до роботи можливо лише після отримання дозволу на
працевлаштування. Всю інформацію можна знайти на нашій домашній сторінці https://www.ams.at

Як знайти роботу?
AMS підтримає Вас у пошуку роботи. Будь-ласка, звернітся до відповідного офісу AMS за
Вашим місцем прописки та зареєструйтеся там.
Ви можете знайти свій офіс AMS тут:
https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern#wien
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Будь ласка, під час відвідування AMS візьміть з собою:
• Вашу карту на проживання (Ausweis für Vertriebene)
• Вашу e-Card (картку соціального страхування) або підтвердження номера соціального
страхування, якщо він у Вас вже є

Якщо Ви лише трішки або взагалі не володієте німецькою мовою, то за можливості приходьте на
прийом з особою, яка може допомогти Вам з перекладом.

Яку підтримку я отримую від AMS?
Ми проінформуємо та проконсультуємо Вас відносно:
• Працевлаштування
• Курсів німецької мови
• Нострифікація Вашої освіти
• Курсів для навчання та підвищення кваліфікації
• Консультації щодо догляду за дитьми
• Особливих пропозицій для жінок
За потреби AMS пропонує консультації українською мовою.

Де я можу отримати подальшу підтримку для інтеграції в Австрії?
Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) пропонує мовні курси.
Адреса: Integrationszentrum Wien, 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 26
https://www.integrationsfonds.at/wien
Гаряча лінія: +43 1 715 10 51 – 120
Якщо Ви бажаєте підтвердити Ваші свідотства про освіту в Австрії, то зверніться до
Консультаційного центру для мігрантів: «Перспектива, визнання та подальша освіта» за
адресою: https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/anlaufstellen
Телефон: +43 1 585 80 19

AMS в Інтернеті

На головній сторінці AMS Ви знайдете
багато інформації щодо усіх
пропозицій роботи в Австрії:
https://jobs.ams.at/public/emps
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Також Ви можете завантажити AMS JobApp
на свій мобільний телефон і отримувати
пропозиції щодо актуальних вакансій.
AMS JobApp можна завантажити в Google Play
(Android) і в Mac App Store (iOS).
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