Informationen zur beruflichen Integration für ukrainische Vertriebene
Інформація щодо інтеграції за професією для тимчасово
переміщених осіб з України
Information on professional integration for Ukrainian refugees
Info-Café
Wenn Sie allgemeine Fragen zum Arbeiten in Sachsen haben, nutzen Sie unser Online-Info-Café. Wir
beantworten z.B. folgende Fragen: Kann ich mit meinem ukrainischen Abschluss in Sachsen arbeiten? In
welchen Berufen brauche ich eine Anerkennung? Welche Dokumente sind für die Beratung und die
Anerkennung nötig? Welche Deutschkenntnisse brauche ich in meinem Beruf?
Termine für Info-Café auf Deutsch und Russisch, Melden Sie sich bitte an unter anerkennung@exis.de:
Mittwoch, 13.04.2022, 10-12 Uhr
Link: https://us02web.zoom.us/j/84398520685

Freitag, 29.04.2022, 10-12 Uhr
Link: https://us02web.zoom.us/j/85820791118

Інфо-кафе
Якщо Ви маєте загальні питання стосовно праці у Саксонії, відвідайте наше онлайн інфо-кафе. Ми
відповімо напр. на подібні запитання: Чи можу я працювати в Саксонії з моїм українським
дипломом? Для яких професій мені потрібно буде оформити офіційне визнання диплому? Які
документи необхідно мати при собі для консультації і безпосередньо для визнання диплому? Які
знання німецької потрібно мати для моєї професії?
інфо-кафе на німецькій та російській мовах:
Для участі зареєструйтеся, будь ласка, за електр. адресою anerkennung@exis.de:
Ceреда, 13.04.2022, 10-12 год.
Адреса-посилання для участі в інфо-кафе:
https://us02web.zoom.us/j/84398520685

П’ятниця, 29.04.2022, 10-12 год.
Адреса-посилання для участі в інфо-кафе:
https://us02web.zoom.us/j/85820791118

Info-Café
If you have general questions about working in Saxony, use our online info-café. We answer the following
questions, for example: Can I work in Saxony with my Ukrainian degree? In which professions do I need
recognition? What documents are required for counseling and recognition? What German skills do I need
in my job?
The next Info-Café in German and Russian will take place on, please register at anerkennung@exis.de:
Wednesday, April 13, 2022, 10 a.m. to 12 p.m.
Link: https://us02web.zoom.us/j/84398520685

Friday, April 29, 2022, 10 a.m. to 12 p.m.
Link: https://us02web.zoom.us/j/85820791118

Weitere Informationen und Termine - Більше інформації та дати - Further information and dates:
www.netzwerk-iq-sachsen.de www.netzwerk-iq-sachsen.de/veranstaltungen

