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„Бюро за консултации за работа“ близо до Вас

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Молим да уговорите час предварително

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

         *
понеделник 10:00-14:00 ч
вторник 10:00-14:00 ч
сряда    8:30-14:00 ч
четвъртък    8:30-14:00 ч
петък   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

         *
понеделник 10:00-16:00 ч
вторник 10:00-13:00 ч
сряда   9:00-16:00 ч
четвъртък   9:00-17:00 ч
петък   9:00-15:00 ч

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

         *
понеделник  10:00-15:00 ч
вторник  10:00-15:00 ч
сряда   10:00-17:30 ч
четвъртък   10:00-17:30 ч
петък   10:00-15:00 ч
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Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de

Работно време за консултации
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Работно време за консултации



 Подкрепа за Вас
Помощ

ориентация 
перспектива

При въпроси във връзка с Вашето 
 работно място

Ние помагаме и ориентираме:

• Правилни ли са моят трудов договор и фишът за 
работната заплата?

• Получавам ли всички регламентирани от закона 
плащания?

например продължаване на изплащането на заплатата 
при болест, отпуск, заплащане за извънреден труд, 
добавка

• за нощен труд и работа в празнични дни и т.н.

Какво да направя при прекратяване на трудовия договор 
или проблеми с моя работодател?

• например липсващо работно оборудване или инструкция 
за работа, липсващи почивки, задържани документи 
(например документи за самоличност) и т.н.

• и много други въпроси във връзка с темата работа и 
трудова експлоатация

При въпроси във връзка с Вашата 
 безработица

 Заедно с Вас формулираме цели и възможности 
 за Вашето бъдеще и търсим решения:

• Информация и консултации относно правото 
на обезщетение при безработица Arbeitslosengeld 
(ALG) I и II

• Подкрепа при комуникацията с институции

• Подкрепа при разработването на нови перспективи, 
например възможности за повишаване на 
квалификацията или мерки за интеграция

• Подкрепа при професионалната ориентация и 
квалификация, планирането на професионалния път и 
търсенето на работа

• Помощ при признаването на училищни и професионални 
дипломи за хора с мигрантска история

• Насочваща функция при психосоциални проблеми, 
правни трудности като трудово право, договорно право, 
право във връзка с наемни отношения, задължения, 
проблеми с наркотици и т. н.

• При необходимост пренасочване към служби за 
специализирани консултации


