
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Kontakt und Beratung bbwe 

Koнтакт та Консультація 

Ansprechpartner: Andreas Stötzel 
Telefon:  (0208) 30 15 93 - 323 
Telefax:  (0208) 30 15 93 - 299 
Email: andreas.stoetzel@bbwe.de 
Web:  www.bbwe.de 
Звертатися до пана Андреас Штьотцель 

ukrainische 

Flüchtlinge 

Unsere Werkstätten und Unterrichtsräume be-

finden sich in der Saalestraße 10 in 45478 

Mülheim an der Ruhr. Dort fährt die Busli-

nie 135 (Richtung Nordhafen), Haltestelle Saa-

lestraße. Von der Haltestelle „Saalestraße“ aus 

biegt man in die Saalestraße ein und folgt der 

Beschilderung zur bbwe. 
 

Наші майстерні та навчальні кімнати 
знаходяться на вулиці Залєштрасе 10 в 
районі Шпельдорф в місті 45478 Мюльхаймi. 
До нас ви можете доїхати автобусом 135(в 
напрямку Нордхафен) до зупинки  
Залєштрасе. Від зупинки поверніть на 
вулицю Залєштрасе і дотримуйтесь 
вказівників bbwe. 

Kontakt- und Beratungs-

räume der bbwe 

онтактний та 

консультаційний офіс 

Sofortangebot 

für 

Hегайна пропозиція 

для 
біженців 



Wer kann teilnehmen? 

Хто може брати участь? 

Wir entwickeln Per-
spektiven! 

Ми розвиваємо 
перспективи! 

 

Was bieten wir Ihnen an? 

Що ми вам пропонуємо?  

 Sprachkursangebote 
 Erste Arbeitsmarktorientierung 
 Beschäftigungsmöglichkeiten 
 Einleitung von Anerkennungsverfahren 
 Unterstützung bei Antragsstellungen 
 Persönliche und individuelle Beratung 

 

-пропозиції мовних курсів, 

-перша оріюєнтація на ринку праці, 

-інструкція щодо процедур визнання 
документів, 

-підтримка під час подання заяв, 

-особиста та iндивідуальна
консультація  

Was passiert genau? 

Що саме відбувається?  

Neustart! 
 
Sie kommen gerade aus Ihrem Heimatland 
nach Deutschland.  
Alles ist anders und gar nicht so leicht.  
 
Почати все з нуля! 
 
Ви приїхали із своєї Батьківщини до 
Німеччини. Все тут інакше і значно 
складніше. 
 
 
Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen.  
 
Gemeinsam schauen wir, was Sie gut können 
und welche beruflichen Erfahrungen Sie be-
reits gemacht haben. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihren Weg zu 
finden und bieten Ihnen die Hilfe, die Sie 
benötigen, um Ihrem Ziel näher zu kommen. 
 
Ми дуже раді з вами познайомитися. 
 
Разом ми розглянемо, що ви добре можете 
робити і які перші професійні досвіди ви 
вже маєте. 
Ми з задоволенням допоможимо вам 
знайти свій напрямок, та пропонуємо вам 
допомогу, щоб ви швидше наблизились до 
своєї мети. 

Sofortangebot für ukrainische Flüchtlinge 

Die Maßnahme wird gefördert durch das Jobcenter 

der Stadt Mülheim an der Ruhr. 

Wo ist der Maßnahmeort? 

Де відбудеться подія? 

Ukrainische Migrant*innen, die eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen 
möchten. 
 
Die Zuweisung erfolgt durch das Casemanage-
ment des Jobcenters der Stadt Mülheim an der 
Ruhr. 
 
Украінскі мігрантки, які хочуть влаштуватися на 
роботу з оплатою відрахувань на соціальне 
страхування. Розподіл відбувається через 
управління центру зайнятості міста Мюльхайм.  

Die Maßnahme wird an der Saalestraße 10 in 
45478 Mülheim an der Ruhr angeboten.  

На вулиці Залештрасе 10 в 45478 
Мюльхаймі.  


