Робота в Німеччині
Право на працевлаштування
Якщо ви перебуваєте на терріторіі Німетчини без візи або із Шенгенською візою, Ви не
маєте права на трудову діяльність. Для того, щоб Вам як біженці/біженцю отримати
право на роботу в Німеччині, Вам треба мати відповідний дозвіл на перебування. Ви
можете подати онлайн-заяву до Ausländerbehörde на його отримання.
Дозвіл на роботу загалом видається разом із дозволом на перебування, у ньому
проставляється відповідна позначка, навіть якщо у Вас іще немає конкретної
пропозиції на роботу. Після подання заяви на отримання дозволу на перебування Ви
отримаєте документ, що підтверджує подання Вами заяви. На підставі цього документа
Ви можете відразу розпочинати трудову діяльність. Дозвіл на перебування для
тимчасового захисту в Німеччині видається спочатку на два роки. На його підставі ви
можете отримувати консультативні й посередницькі послуги агентств зайнятості.

Консультації з пошуку роботи
Агентство зайнятості надає телефонні консультації українською й російською мовами.
На гарячу лінію можна зателефонувати за номером 0911 1787915 (понеділок – четвер із
8 до 16 год., п’ятниця з 8 до 13 год).

Трудове право
Незалежно від вашого статусу перебування як найманий працівник ви маєте певні
права. Наприклад, на встановлену законом мінімальну зарплату й певну кількість днів
відпустки.
Наразі в деяких випадках можна зустріти несерйозні оголошення про роботу,
спрямовані безпосередньо на українських біженців. Особливо це стосується сфер
прибирання, будівництва й кур’єрських служб. Основний принцип тут такий: не
підписуйте трудового договору, якого ви не можете прочитати.

Стислий огляд ваших основних прав








Трудовий договір. Ви маєте право на німецький трудовий договір. Він має
укладатися в письмовій формі. Усні трудові договори чинні, але ваш
роботодавець повинен видати вам письмове підтвердження про укладення
такого договору.
Мінімальна зарплата. Встановлена законом мінімальна зарплата становить
наразі 9,82 євро брутто за годину. З липня 2022 року мінімальна зарплата зросте
до 10,45 євро, а з жовтня до 12 євро за годину. У деяких секторах чинною є
підвищена зарплата, наприклад, у сферах прибирання й будівництва.
Робочий час. Зазвичай робочий час на повній ставці становить 8 годин на день.
У виняткових випадках він може тривати до 10 годин. У небагатьох групах
професій існують інші правила.
Мінімальна відпустка. Ви маєте бути забезпечені мінімальною відпусткою
тривалістю 24 дні на рік.

Строковий трудовий договір і випробувальний період. Якщо ваш трудовий
договір має строкові обмеження, вони не мають перевищувати двох років
(виняток: наявність об’єктивної причини, наприклад, заміщення іншої особи на
триваліший період). Випробувальний період, у рамках якого ви й ваш
роботодавець маєте право розірвати відносини з попередженням за два тижні, не
може перевищувати шести місяців.
Трудову угоду, що має відхилення від зазначених положень, перед підписанням треба
неодмінно віддати на перевірку консультаційному центру. Навіть якщо ви підписали
неправомірний договір, на вас поширюються зазначені права.


Визнання дипломів
У цілому Ви маєте право на визнання в Німеччині Ваших дипломів професійнотехнічних і вищих навчальних закладів. Для цього необхідно пройти спеціальну так
звану процедуру визнання. На порталі з визнання професій Федерального інституту
професійної освіти Ви знайдете службу, що відповідає за Вашу професію. Гаряча лінія
відкрита з понеділка до п'ятниці з 8.00 до 18.00 год. +49 30 1815-1111

Ідентифікаційний номер платника податків
Для працевлаштування вам необхідно мати ідентифікаційний номер платника податків.
Утім, ви можете розпочати трудову діяльність, і не маючи ідентифікаційного номера. У
цьому разі ви маєте повідомити його впродовж трьох місяців. В іншому разі
роботодавці повинні будуть, зокрема, заднім числом зняти з вас вищий податок на
доходи фізичних осіб.
Ви отримаєте ідентифікаційний номер поштою автоматично після того, як
пройдете реєстрацію за місцем проживання. Якщо ви бажаєте працювати як
самозайнята особа, вам доведеться подати додаткові заяви. Якщо ви не можете
зареєструватися за місцем проживання, наприклад, через те, що ще не знайшли
помешкання на тривалий час, але вже почали працювати, вам треба подати заяву на
отримання ідентифікаційного номера платника податків у податково-фінансове
управління району, у якому ви наразі проживаєте. Формуляр відповідної заяви можна
знайти на сторінці Федерального міністерства фінансів. У базі даних формулярів
знайдіть формуляр «010250 – Antrag auf Vergabe einer steuerlichen Identifikationsnummer
für nicht meldepflichtige Personen durch das Finanzamt». До заяви треба додати документ,
що засвідчує особу (наприклад, копію посвідчення особи).

