
  

www.diakonie-mark-ruhr.de 

Лица за контакт: 

Martina Große 

martina.grosse@diakonie-mark-ruhr.de  

Мобилен телефон: 0151 / 15 60 38 08 

Телефон: 02392/721868 

Факс: 02392/721870 

Контакт: 

Бюро за консултации за работа MK Werdohl 

Schulstraße 2 

58791 Werdohl 

 

Работно време: 

Вторник:  9:00 до 14:00 ч 

Четвъртък  9:00 до 14:00 ч 

Петък:  9:00 до 14:00 ч 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Бюро за консултации за работа 

(MK Werdohl) 

за безработни или за хора, застрашени от 

безработица и работници, засегнати или 

заплашени от трудова експлоатация 

 

 

 
 

http://www.diakonie-mark-ruhr.de/
mailto:martina.grosse@diakonie-mark-ruhr.de


Към Бюрото за консултации за работа мога да се 

обърна при следните проблеми или въпроси: 

Работа/трудова експлоатация: 

• Правилен ли е моят трудов договор? 

• Бях уволнен/а от работа. Какво мога да направя? 

• Работя толкова, че съм под минималната заплата. 

• Трябва да набавям материали за работа за собствена 

сметка. 

• Сметката за работното ми време се води неправилно. 

• При болест или отпуск не получавам заплата. 

• Не получавам отпуск. 

• Работата ми е опасна; но не получавам защитно облекло 

или правилни указания. 

• След шестчасово работно време нямам почивки. 

• Моят международен паспорт / лична карта е при 

работодателя. 

• На работата се отнасят зле с мен, ругаят ме или ми крещят. 

• Наемът за мястото ми за спане се удържа от заплатата ми и 

/ или е прекалено висок за мястото за настаняване. 

• И при много други въпроси във връзка с темата работа  

Услуги и служби: 

• Имам ли право на детски надбавки, месечни помощи за 

отглеждане на дете до навършване на 18 години, помощи 

за родители за отглеждане на бебета и деца до тригодишна 

възраст, помощи за наем, обезщетение за безработица 

Arbeitslosengeld I или II? 

• Не се справям с формулярите за подаване на заявление.. 

• Мисля, че известието ми за помощи е грешно. 

 

Търсене на работа/кандидатстване 

• Търся работа и ми е нужна помощ, и т. н. 

• Нуждая се от документи за кандидатстване. и т. н. 

Ние ще Ви подкрепим 

• при изясняване на конфликти с работодателя  

• при прекратяване на трудовия договор за работното 

място  

• при нарушения на трудовото право от страна на 

работодателя 

• при подаване на заявление за социални помощи  

• при проверката на известия  

• при формулирането на възражения  

• при търсенето на работа  

• при съставянето на документи за кандидатстване  

• чрез посредничество за подходяща специализирана 

консултация 

• чрез посредничество за подходяща специализирана 

консултация 

• и т. н. 

 

*Нашите предложения включват несложни консултации и подкрепа.  


