Номер послуги: 0911/178-7915 (Понеділок – Четвер 08:00 – 16:00 Час, П’ятниця 08:00 – 13:00 Час)

Анкета для оцінки компетентності громадян України
Шановні пані та панове,
Федеральне Агенство зайнятості (BA) щиро вітає Вас у Німеччині.

Німецький ринок праці шукає спеціалістів не лише з професійною освітою чи дипломом, а й надає
можливість працювати громадянам, які не мають спеціальної освіти або підготовки. Ми хочемо з радістю
підтримати Вас у працевлаштуванні.
Щоб допомогти Вам, нам потрібні деякі Ваші особисті дані, а також інформація про Вашу кваліфікацію
та досвід.
Заповніть, будь ласка, наскільки це можливо, анкету на звороті і візьміть її з собою на співбесіду з
консультантом Агенства зайнятості, де будуть оцінені Ваші шанси влаштуватися на роботу. Якщо оцінка
буде позитивною, Вас запросять на наступну особисту зустріч.
Ми раді познайомитися з Вами.
З повагою
Ваше Федеральне Агенство зайнятості

Федеральне Агенство зайнятості зобов`язується дотримуватися правил захисту особистих даних. Ваші
дані збиратимуться, оброблятимуться та використовуватимуться лише в рамках статутного мандату
(Книга соціального кодексу ІІ та ІІІ) з метою потенційного аналізу, консультації та посередництва, а
також активного сприяння у працевлаштуванні.

Захист особистих даних
Я погоджуюся з тим, що Федеральне Агенство зайнятості збирає, обробляє та використовує мої дані,
зібрані в опитуванні, відповідно до своїх правових повноважень (Книга соціального Кодексу ІІ та ІІІ) та
для дослідницьких пошукових цілей.
Я також погоджуюся з тим, що Федеральне Агенство зайнятості може збирати інформацію про стан
процедури надання захисту у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців ще до початку
працевлаштування на ринку праці для превірки перспективи проживання. Цю згоду можна у будь-який
час відкликати без пояснення причин, які мають чинність на майбутнє у відповідальному Агенстві
зайнятості.

Ім`я і прізвище

Місто, дата
Erfassungsdatum
Дата заповнення

Підпис
Kundennummer (optional)

__.__.20__

Номер клієнта (якщо є)

Anrede

Frau /

Herr

Transferort/ -datum (wenn bekannt):

Звертання

Пані /

Пан

Місце прибуття/ -дата (якщо відомо):

Nachname:
Прізвище:

Vorname:
Ім`я:

Geburtsdatum:
Дата народження:

Verheiratet:

Ja

Nein

Oдружений:

Так

Ні

Verwitwet:
овдовів:

Ja
Так

Nein
Ні

Geschieden:
розлучений

Ja
Так

Nein
Ні

Alleinstehend:
неодружений

Ja
Так

Nein
Ні

Herkunftsland:
Країна походження:

Geburtsort:
Місце народження:
Geb.datum jüngstes Kind:

Nationalität (falls abweichend):
Національність (якщо інша):

Дата народження
наймолодшої дитини:
Kontaktinformationen / Контактні дані
Straße und Hausnummer:
Вулиця і номер будинку
Postleitzahl und Ort:
Індекс / Місто
Telefon (freiwillig):
Телефон (за бажанням)
E-Mail (freiwillig):
E-Mail (за бажанням)

Gewünschter Beruf
Бажана професія
Abschluss Zeugnis liegt vor
Qualifikation / Кваліфікація

Ступінь
освіти

Land

Art der Schule / Тип школи

Beginn / Ende

Країна

Ausbildungsrichtung /

Початок / Кінець

Напрямок навчання

Tag/Monat/Jahr

Schule

Школа

Studium

Професійна /
вища освіта

Ausbildung

день/місяць/рік

Свідоцтво про
освіту

Ja Nein

Ja

Nein

Так

Так

Ні

Ні

Berufserfahrung
Трудовий досвід

Tätigkeit
Діяльність

Beginn / Ende
Початок / Кінець

Sprache
мова

Muttersprache
Рідна мова

Grundkenntnisse
Базові знання

Erweiterte Kenntnisse
Розширені знання

Verhandlungssicher
Вільне володіння

Deutsch

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Німецька
Englisch
☐
Англійська
Französisch
☐
Французька
Ukrainisch
☐
Українська
Russisch
Російська
Polnisch
Польська
Vermerk / Примітка

Будь ласка, надішліть цю анкету на Neuwied.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de
Bitte senden Sie diesen Erfassungsbogen an Neuwied.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de

