
FÜR MENSCHEN  
AUS DER UKRAINE:  
erste Hilfen, Unterkünfte,  
Kontakte – und Arbeit

УКРАИНЦАМ: первая помощь, 
проживание, контакты и работа.

УКРАЇНЦЯМ: перша допомога, 
проживання, контакти та робота.

Wir helfen –  
und bieten Arbeit an.

Ми не лише допомагаємо,   
а й пропонуємо роботу.

Мы не только помогаем,  
но и предлагаем работу.

Sie wollen gerne bei uns arbeiten? 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Хочете з нами працювати? 
Ми з нетерпінням чекаємо на ваше 
повідомлення!

Хотите с нами работать ? 
Мы с нетерпением ждем вашего 
сообщения!

Svenja Nendel
Tel: +49 7531 1200-131
E-Mail: personalabteilung@caritas-kn.de
Web: www.jobs-caritas-konstanz.de

Die Caritas Konstanz ist für Sie da. Wir 
geben eine erste schnelle finanzielle Unter-
stützung. Im Ukraine-Café im Tannenhof 
beantworten wir Ihre Fragen zum neuen Alltag. 
Wir helfen Ihnen bei der Vermittlung und Aus-
stattung einer Unterkunft. Ihr nächster Schritt, 
um anzukommen: eine gute Arbeitsstelle.

Карітас Констанц завжди поруч. 
Надаємо першу швидку фінансову підтримку. 
В українському кафе на Таненхофі ми 
відповімо на ваші запитання щодо нового 
повсякденного життя. Ми допоможемо Вам 
знайти та обладнати житло. Ваш наступний 
крок до прибуття: гарна робота.

Каритас Констанц всегда рядом. 
Оказываем первую быструю финансовую 
поддержку. В украинском кафе на 
Таненхофе мы ответим на ваши вопросы  
о новой повседневной жизни. Мы поможем 
Вам найти и оборудовать жилье. Ваш 
следующий шаг к прибытию: хорошая 
работа.



Willkommen in der Region Konstanz
Ласкаво просимо до регіону Констанца
Добро пожаловать в регион Констанца

Auch wenn heute niemand weiß, wie lange Sie hier 
bleiben werden und wir mit Ihnen hoffen, dass der 
Krieg bald zu Ende ist: Arbeiten heißt ankommen. Bei 
der Caritas bieten wir viele sinnvolle Tätigkeiten. Wir 
kümmern uns um hilfsbedürftige Menschen und 
brauchen dafür viele Mitarbeiter.

  Für unsere Kindertagesstätte suchen wir Erzieher 
und Pädagogen.

  Für unsere Wohnheime für Menschen mit Behinde-
rungen suchen wir Pflegekräfte, Erzieher, Rettungs-/
Sanitätsdienst- und Hauswirtschaftskräfte. 

  Für unsere Altenpflegeheime und ambulante Pfle-
gestation suchen wir Pflegekräfte, Therapeuten, 
Alltagsbegleiter; Rettungs-/Sanitätsdienst- und 
Hauswirtschaftskräfte. 

  Für unser Hotel und Restaurant suchen wir Mit-
arbeiter in der Küche, im Service und im Zimmer-
service.

  Auch Menschen, die als Übersetzer arbeiten  
werden gesucht

Für manche Jobs brauchen Sie eine Ausbildung. Bei 
anderen genügen praktische Erfahrungen. Und wir 
bieten auch Praktikums- und Ausbildungsplätze an. 
Deutschkenntnisse sind immer hilfreich, teils reicht 
auch Englisch. 

Навіть якщо сьогодні ніхто не знає, як довго ви 
тут пробудете, і ми з вами сподіваємось, що війна 
незабаром закінчиться: Працювати означає 
прибути. У Карітасі ми пропонуємо безліч значущих 
заходів. Ми дбаємо про нужденних і потребуємо 
великої кількості співробітників для цього.

  Ми шукаємо вихователів для нашого дитячого 
садка.

  У наші гуртожитки для івалідів ми шукаємо 
медсестер, вихователів, персонал для 
швидких медичних служб та обслуговуючий 
персонал для допомоги у господарстві.

  Ми шукаємо медсестер, терапевтів, санітарів 
для наших будинків для літніх, та амбулаторних 
медпунктів; для швидкої медичної служби, та 

обслуговуючий персонал для допомоги по 
господарству.

  Для нашого готелю та ресторану ми шукаємо 
співробітників на кухню, покоївок та співробітників 
для обслуговування номерів.

  Ми також шукаємо перекладачів

Для деяких професій потрібна освіта. Для інших  
є достатньо практичного досвіду. Ми також 
пропонуємо стажування і ми готові взяти вас як 
учня для навчання професії. Знання німецької мови 
завжди корисне, але іноді досить англійської.

Даже если сегодня никто не знает, как долго вы здесь 
пробудете, и мы с вами надеемся, что война скоро 
закончится: Работать значит прибыть. В Каритасе 
мы предлагаем множество значимых мероприятий. 
Мы заботимся о нуждающихся и нуждаемся в 
большом количестве сотрудников для этого.

   Мы ищем воспитателей для нашего детского сада.

  В наши общежития для ивалидов мы ищем 
медсестер, воспитателей, персонал для скорых 
медицинских служб и обслуживающий персонал 
для помощи по хозяйству.

  Мы ищем медсестер, терапевтов, санитаров для 
наших домов для пожилых и амбулаторных 
медпунктов; для скорой медицинской службы,  
и обслуживающий персонал для помощи по 
хозяйству.

  Для нашей гостиницы и ресторана мы ищем 
сотрудников на кухню, горничных и сотрудников 
для обслуживания номеров.

  Мы  ищем также  переводчиков.

Для некоторых профессий необходимо образование. 
Для других достаточно практического опыта. Мы 
также предлагаем стажировку и мы готовы вас 
взять вас как учащегося для обучения профессии. 
Знание немецкого языка всегда полезно, но иногда 
достаточно английского.
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