
Herzlich Willkommen im Jobcenter Cuxhaven 

Gerne möchten wir Sie auf dem Wege zur beruflichen Integration auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt begleiten. Unser Beratungs- und Dienstleistungsangebot ist für Sie kostenlos.  
Um zielgerichtet mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie beraten zu können, benötigen 
wir von Ihnen ein paar persönliche Angaben und Informationen. 

Füllen Sie bitte den Fragebogen aus und senden Sie diesen gerne per Mail an 
jobcenter-cuxhaven@jobcenter-ge.de zurück, alternativ können Sie diesen auch vor Ort 
im Jobcenter abgeben. 

Der Fragebogen steht Ihnen auch auf unserer Homepage www.jobcenter-cuxhaven.de zur 
Verfügung.  

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

Ihr Jobcenter Cuxhaven 

Ласкаво просимо до центру зайнятості в Куксхафені 

Ми будемо супроводжувати вас на шляху до професійної інтеграції на німецькому 
ринку праці. Наш спектр консультацій та послуг для вас безкоштовний. 
Для того, щоб поговорити з вами цілеорієнтовано та мати можливість 
проконсультувати, нам потрібна від вас деяка особиста інформація. 

Будь ласка, заповніть анкету та надішліть її електронною поштою на адресу: 
jobcenter-cuxhaven@jobcenter-ge.de, або ви можете особисто віддати її в центрі 
зайнятості. 

Анкета також доступна на нашому веб-сайті www.jobcenter-cuxhaven.de. 

Дякуємо і всього найкращого 

Ваш центр зайнятості в Куксхафені 
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Kurzauskunft zum arbeitsmarktlichen Interesse 
Коротка інформація про інтереси ринку праціA 

Name, Vorname: 
Прізвище, ім'я: 

Geburtsdatum: 
Дата народження: 

Wohnort, Straße, Hausnummer: 
Місто проживання, вулиця, номер будинку: 

Kundennummer (soweit bekannt):
Номер клієнта, якщо відомо: 

Ich habe zuletzt gearbeitet als: 
Останній час я працював як: 

von – bis: 
З - до (роки): 

Ich habe diesen Berufsabschluss: 
У мене така професійна кваліфікація: 

Ich habe Sprachkenntnisse in:  Ukrainisch  Russisch  Englisch  Deutsch 
Володію мовами: українська російська англійська німецька 

Ich möchte einen Deutsch-Sprachkurs besuchen:  ja  nein 
Я хотів би відвідувати курси української мови: так ні 

Ich stehe für eine Arbeit/Ausbildung in Deutschland grundsätzlich zur Verfügung 
Я потенційно готовий до навчання та роботи в Німеччині: 

 ja  nein, weil*: 
Q Так ні, тому що*: 

(*= z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Kinderbetreuung, baldige Rückkehr in die Heimat, etc.) 
(*= наприклад, обмеження щодо здоров’я, догляд за дітьми, заплановане повернення додому, тощо) 

Ich suche eine Stelle als: 
Я шукаю роботу як: 

Ich habe einen Führerschein für:  PKW  LKW 
Я маю водійські права на: легковий автомобіль вантажівку 
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11 Bitte abspeichern und an jobcenter-cuxhaven@jobcenter-ge.de senden. 
Будь ласка, збережіть та надішліть на jobcenter-cuxhaven@jobcenter-ge.de. 
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