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Ukrainer helfen Ukrainern!

      Rund 5000 Geflüchtete aus der Ukraine haben im Landkreis München Zuflucht gefunden. Viele von 
      ihnen möchten möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen, arbeiten, Geld verdienen und damit ein 
      Stück Normalität zurückgewinnen. 

      Sind auch Sie auf der Suche nach einer passenden Arbeitsstelle? Dann nehmen Sie Kontakt 
      mit uns auf! 

      Wir freuen uns auf Bewerbungen mit den unterschiedlichsten Eignungen und möchten Sie ermutigen 
      Ihre Fähigkeiten bei uns einzubringen, ganz nach dem Motto: „Ukrainer helfen Ukrainern.“  Hierfür 
      setzen wir keine bestimmten Qualifikationen voraus. Ihre Möglichkeiten werden wir in einem persön-
      lichen Gespräch erörtern.  

      Für unsere Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Landkreis München suchen wir dringend pädagogische 
      Fachkräfte.

         Sie arbeiten gerne mit Kindern?

      Dann wenden Sie sich an Frau Behbehani:
      E-Mail: Ingrid.Behbehani@lra-m.bayern.de
      Tel.:  089 / 6221 - 2209

         Sie wollen ukrainische Schüler unterstützen?
         Sie sind zudem eine ausgebildete Lehrkraft?

      Dann wenden Sie sich bitte an das Staatliche Schulamt im Landkreis München.
      E-Mail: Schulamt@lra-m.bayern.de

      Wenn Sie in Deutschland eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle suchen, finden Sie Unterstützung bei 
      der Bundesagentur für Arbeit. Unter der Telefonnummer: 0911 / 178 - 7915 erhalten Sie telefonische
      Beratung auf Ukrainisch oder Russisch.

      Weitere Informationen finden Sie zudem auf unserer Website:

Der Landkreis München sucht dringend ukrainische Fachkräfte für 
Kitas und Schulen. 

 www.landkreis-muenchen.de/ukraine
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Українці допомагають українцям!

      Близько 5000 біженців з України знайшли притулок в районі Мюнхена. Більшість з них хочуть 
      якомога швидше мати можливість, бути незалежними, працювати, заробляти кошти і таким чином                        
      повернутися до нормальної буденності життя.

       Ви знаходитесь у пошуку підповідного місця для роботи? Тоді зв’яжіться з нами!

      Ми з нетерпінням чекаємо Ваших заявок з різноманітними професійними придатностями та 
      хочемо  Вас заохотити розділити з нами Ваші здібності відповідно до девізу: «Українці допомагають
      українцям».  

      Для надання послуг по догляду у дитячих закладах в районі міста Мюнхен ми терміново шукаємо 
      фахівців..

      Ми терміново шукаємо педагогічних спеціалістів(викладачів) для наших дитячих закладів у районі
      Мюнхен.

         Вам подобається працювати з дітьми ?

      Тоді зверніться до пані Бехбехані (Frau Behbehani):     
      за єлектрлнною: Ingrid.Behbehani@lra-m.bayern.de
      тел.:  089 / 6221 - 2209

         Хочете підтримати українських школярів?
         Ви також кваліфікований викладач за освітою?
      
     Тоді, буль ласка, зверніться до державного департаменту освіти в районі Мюнхен за 
     єлектронною: Schulamt@lra-m.bayern.de

      Якщо Ви у пошуку роботи або навчання в Німеччині,ви можете отримати інформаційну 
      консультацію у федеральному агентстві зайнятості по підбору персоналу.
      Телефонну консультацію ви отримаєте за номером :   0911/178-7915 на українській та 
      російською мовами.

      Більш детальну інформацію Ви знайдете на нашому сайті

Районне управління міста Мюнхен терміново шукає українських 
спеціалістів працівників для дитячих садочків та шкіл.

 www.landkreis-muenchen.de/ukraine


