
 

 

 

Ласкаво просимо в систему дошкільної освіти 
регіону Ганновер! 

 

Запрошуємо на зустріч викладачів, працівників дошкільної освіти та усіх 
бажаючих осіб з України 

Вас цікавить робота в дитячому садочку в регіоні Ганновер? Ми будемо раді 
проінформувати Вас! 

Коли: 08.07.2022  9:00-12:00 

Де:  Центр інформації про кар'єру - Berufsinformationszentrum (BIZ), 

Escherstraße 22, Hannover 
Станцiя «Steintor» 

Важливо:  буде німецько-український переклад. 

Від Вас залежатиме підтримка в адаптаціі українских дітей віком від 0 до 6 років у 
дитячих садочках. 

Якщо ви хочете працювати в дитячому садочку «в штатному режимі», вам 
необхідно: 

 Дозвіл на проживання для тимчасового захисту або тимчасове посвідчення 

вашого права на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання 

 Диплом спеціаліста з дошкільної освіти (вихователь/асистент вихователя) 

 Досвід роботи 

 Хороші, достатні або відсутні знання німецької мови (залежно від рівня мови є 

різні можливості роботи) 

Якщо ви хочете працювати «асистентом» у дитячому садочку, вам 
необхідно: 

 Дозвіл на проживання для тимчасового захисту або тимчасове посвідчення 

вашого права на проживання відповідно до § 24 Закону про проживання  

 Атестат про закінчення середньої освіти та будь-яке закінчене професійне 

навчання 

 Не обов´язкове володіння німецькою мовою 

 Готовність взяти участь у підготовчих курсах для асистуючого персоналу 

 
Ми підготували для Вас програму з інформаційним розділом та обміном 
контактами з представниками дитячих закладів. У другій частині програми у Вас 
буде можливість особисто поспілкуватися з ними. 

 

 

 



 

 

Програма 

9:00: Привiтання 

9:10: Огляд можливостей працевлаштування в дитячих садках в регіоні  

9:40: Центри дитячих закладів розповідають про себе та свою діяльность 

10:20: Відкрита можливість безпосереднього контакту з представниками  дитячих 

закладів 

12:00: Закiнчення заходу 

Органiзацiї, що беруть участь у заході:  

Робітнича Спілка Самарян Нижньої Саксонії, DRK- дитячий/молодіжний відділ 

Червоного Хреста регіону Ганновер, AWO регіона Ганновер, Спілка підтримки 

дитячого дошкільного виховання в Ганновері (Kila-Ini),  муніципалітети міст Uetze, 

Wedemark, Isernhagen, Ronnenberg, Laatzen, Langenhagen 

Iнформаційні стенди:  

Центр зайнятості (JobCenter), Координаційний центр «Жінка та професія» (FuB), 

Центр інформації про кар'єру (BIZ), Українська Спілка Нижньої Саксонії 

 

Контакти: 

Мiла Марiнова 

E-Mail: mila.marinova@region-hannover.de  

Теl.: 0511 – 616 26878 

 

 

 

Реєстрація: https://eveeno.com/817763178 

 

 

 

У заході беруть участь: 
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