
  
 

www.diakonie-mark-ruhr.de 

Persoane de contact: 

Tanya Löber-Kämper 

tanya.loeber-kaemper@diakonie-mark-ruhr.de  

Telefon: 02336 / 15205 

Contact: 

Centru de consiliere pentru muncă  

Loc Schwelm 

Kaiserstraße 55 

58332 Schwelm 

Program de lucru: 

Luni:  între orele 14:00 - 17:00 

Joi:    între orele 09:00 - 13:00 

Vineri:  între orele 09:00 - 12:00  

 

 
 

 
  

 
 

Centru de consiliere pentru muncă  

Schwelm 

pentru persoanele fără ocupație sau pentru persoanele 

și angajații/angajatele amenințate cu șomajul, care sunt 

afectați sau amenințați cu exploatarea prin muncă 
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Pot contacta Centrul de consiliere pentru muncă în cazul 

următoarelor probleme sau întrebări: 

Muncă/exploatarea prin muncă 

• Este corect contractul meu de muncă? 

• Mi-a fost reziliat. Ce pot să fac? 

• Muncesc așa de mult, încât salariul minim nu este respectat. 

• Trebuie să procur material de muncă pe propriile costuri. 

• Contul timpului meu de muncă nu este gestionat corect. 

• În caz de boală sau de concediu de odihnă nu primesc salariu. 

• Nu primesc concediu de odihnă. 

• Munca mea este periculoasă, însă nu primesc îmbrăcăminte de 

protecție sau instrucțiuni corecte. 

• Nu am pauze după șase ore de muncă. 

• Angajatorul deține pașaportul meu/cartea mea de identitate. 

• Sunt tratat prost la locul de muncă, sunt insultat sau se țipă la 

mine. 

• Chiria pentru locul meu de dormit mi se reține din salariu și /sau 

este mult prea mare pentru cazare. 

• Și în cazul multor întrebări suplimentare pe subiectul Muncă 

Prestații și oficii: 

• Am dreptul la ajutor pentru creșterea copilului, alocație pentru 

copii, indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație 

pentru locuință, indemnizație de șomaj I sau II? 

• Nu mă descurc cu formularele de cerere. 

• Cred că decizia mea (de acordare a ajutorului social) este falsă. 

Căutarea unui loc de muncă/aplicare:  

Căutarea unui loc de muncă/aplicare:  

• Caut un loc de muncă și am nevoie de ajutor. 

• Am nevoie de documentele de depunere a candidaturii. 

• etc. 

Vă susținem: 

• în cazul soluționării litigiilor cu angajatorul  

• dacă ați fost concediat de la locul de muncă 

• în cazul în care angajatorul a încălcat legislația muncii 

• în cazul solicitării prestațiilor sociale 

• să verificați deciziile 

• să formulați obiecții 

• să căutați un loc de muncă 

• să elaborați documentele de depunere a candidaturii 

• în procesul de intermediere pentru o consiliere de 

specialitate adecvată 

• să faceți uz de ajutorul unui avocat de specialitate 

• etc. 

                   

*Ofertele noastre cuprind consiliere și asistență directă. Fără consiliere juridică! 


