Ласкаво просимо до регіонального центру зайнятості
Ганноверу (Jobcenter Region Hannover)
Доброго дня,
ми би хотіли проконсультувати Вас з питань роботи та професійного навчання в Німеччині та
підтримати Вас у вступі до професійної діяльності або професійного навчання. Консультації,
надані регіональним центром зайнятості Ганноверу є добровільними та безкоштовними.
Для цього нам потрібні деякі персональні дані, а також інформація про Вашу кваліфікацію та
професійний досвід.
Будь ласка, заповніть анкету, наскільки це можливо, німецькою або англійською мовою та
візьміть її з собою на співбесіду до регіонального центру зайнятості Ганноверу.
Якщо у вас є копії ваших рекомендацій та підтвердження кваліфікації/сертифікатів, будь
ласка, також візьміть їх із собою на співбесіду до регіонального центру зайнятості Ганноверу.
Ми з нетерпінням чекаємо на наше знайомство!
З повагою, Ваш центр зайнятості регіону Ганновер
Ihr Jobcenter Region Hannover

Бік 1 від 4

Номер клієнта
(якщо відомий)

Kundennummer
(falls bekannt)

Персональні дані
Persönliche Daten

Прізвище
Nachname
Імʼя
Vorname

Дівоче прізвище
Geburtsname
Дата і місце
народження
Geburtsdatum, -ort
Стать
Geschlecht
Сімейний стан
Familienstand
Варіант сімейного стану
Familienstand-Option











жіноча
чоловіча
невизначена/ інша
незаміжня/неодружений
заміжня одружений/ цивільне шлюб
розлучена/ розлучений цивільний шлюб розірвано
вдова/овдовілий / партнер померлий
проживаємо окремо
мати-одиначка/батько-одинак

Національність
Staatsangehörigkeit

Адреса проживання
Wohnadresse
Вулиця, номер будинку
Straße, Hausnummer
Поштовий індекс, місто
Postleitzahl, Ort
Номер телефону
Telefonnummer
Електронна пошта
(необов’язково)
E-Mail (freiwillig)

Бік 2 від 4

Інша особиста інформація (Weitere persönliche Angaben)
Кількість дітей до 15 років на сім’ю

Anzahl Kinder unter 15 Jahren im Haushalt

Дата народження наймолодшої дитини
Geburtsdatum des jüngsten Kindes
Водійське посвідчення
(будь ласка, вкажіть категорію)
Gültiger Führerschein
(bitte Führerscheinklasse(n) angeben)

Шкільна освіта
Schulbildung
Атестат про закінчення школи
Höchster Schulabschluss






Немає атестата про закінчення школи
Атестат про неповну загальну середню освіту
Атестат про закінчення середньоЇ школи
Атестат про повну загальну середню освіту

Професійне навчання (якщо жоден із цих пунктів не підходить, залиште пустим)
Berufliche Ausbildung (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)
У мене є професійна підготовка з дипломом

Ich habe eine Berufsausbildung mit Abschluss als

Я маю професійну підготовку без диплому

Ich habe eine Berufsausbildung ohne Abschluss als

Вища освіта (якщо жоден із цих пунктів не підходить, залиште пустим)
Hochschulstudium (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)
Я маю вищу освіту за спеціальністю …
Ich habe ein abgeschlossenes Studium als
У маю незакінчену вищу освіту за спеціальністю ...
Ich habe ein Studium ohne Abschluss als

Попереднє місце працевлаштування
Letzte ausgeübte Tätigkeit
Я працював ...
Ich habe gearbeitet als …

Бік 3 від 4

Мовні навички
Sprachkenntnisse

Базовий рівень
Вище середнього
Grundkenntnisse Erweiterte Kenntnisse

Вільне володіння/ Рідна мова
Verhandlungssichere
Kenntnisse / Muttersprache

Німецька
Deutsch
Англійська
Englisch
Французька
Französisch
Українська
Ukrainisch
Російська
Russisch
Інші мови
Weitere Sprachen
-

Консультація
Beratungsgespräch

Мені потрібна консультація щодо навчання чи
роботи.
Ich brauche einen Beratungstermin für eine
Ausbildung oder berufliche Tätigkeit.

 Так

Регіональний центр зайнятості Ганноверу зобов’язаний дотримуватися правил захисту даних.
Всю інформацію щодо захисту даних можна знайти тут. https://www.jobcenter-regionhannover.de/datenschutz.
Я підтверджую, що моя інформація правильна.

Ім'я та прізвище (Vor- und Zuname )

Місто, дата (Ort, Datum )

Підпис ( Unterschrift )
Бік 4 від 4

