
A tanácsadó irodák felelős hordozója a

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 
Niedersachsen Management- und 
Führungsholding GmbH
Projektvezető/Ügyvezető: Maximilian Schmidt
Arndtstraße 20 • 30167 Hannover
+49 511 12105-50 • info@aul-nds.de

• hogy a munkaszerződése korrekt-e?
• hogy megkapja-e az Önt megillető bért, ill. mini-

málbért?
• hogyan tudná a törvényes követeléseit érvényesí-

teni? 
• hány nap fi zetett szabadság jár Önnek?
• hogy van-e társadalom-(többek között beteg) 

biztosítása?
• hogy a bérlevonások jogosak-e? 
• hogy a felmondása érvényes-e és hogy felmondá-

si védelem alatt áll-e? 

• Tanácsadás az irodánkban, lehetőség szerint he-
lyileg, telefonon vagy e-mailen keresztül

• Tájékoztatás a munkavállalói ill. a vállalkozói jogok-
ról és kötelességekről

• Informálás a munkafeltételekről, a kollektív szerző-
désekről és a bérezési szabályokról 

• Segítségnyújtás és közbenjárás hivatali kapcsolat-
tartóknál, a hatóságoknál és egyéb intézmények-
nél 

• Tanácsadás különböző nyelveken, mint német, 
bolgár, angol, lengyel, román, szlovén, horvát, 
szerb, bosnyák, orosz, spanyol és magyar. A többi 
nyelv esetén tolmács bevonásával.

A projekt támogatója

§

Tanácsadást nyújtunk min-
den, munkával kapcsolatos 
kérdésben Alsó-Szászország 
tartományban

Az alábbiakban tudunk segíteni:

Tanácsadásunk anyanyelvi, névte-
len, bizalmon alapuló és ingyenes.
Jelentkezzen nálunk és egyeztes-
sen velünk egy időpontot!

Szeretné tudni,
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Az Európai Unió 
egyik országából 
származó munkavál-
lalóként tartózkodik 
Németországban? 

Munkával kapcsola-
tos kérdései vannak 

és nem tudja kihez 
fordulhatna segítsé-

gért?  

Tanácsadó irodáink
Tanácsadó Iroda Hannover

Arndtstraße 20 • 30167 Hannover 
+49 511 12105-66 / -67 / -68 / -69    
hannover@beratungsstelle.mobi

Dr. Katarzyna Zentner
Mobil: +49 152 55991663

Paul-Octavian Idu 
Mobil: +49 152 55991687

Mireia Gomez
Mobil: +49 176 30189955

Karolina Aqabat
Mobil:+49 0159 06571788

Tanácsadó Iroda Oldenburg

Huntestraße 12 • 26135 Oldenburg 
+49 441 92490-13 / -21   
oldenburg@beratungsstelle.mobi

Daniela Reim
Mobil: +49 151 12344751

Nadezhda Manova 
Mobil: +49 151 70832693

Tanácsadó Iroda Lüneburg

Heiligengeiststraße 28 • 21335 Lüneburg 
+49 4131 927509-5 / -6   
lueneburg@beratungsstelle.mobi

Tanja Gole
Mobil: +49 157 81550859

Roza Tanka 
Mobil: +49 152 52786477

Tanácsadó Iroda Braunschweig

Gewerkschaftshaus Braunschweig 
Wilhelmstraße 5 • 38100 Braunschweig 
+49 531 60187900   
braunschweig@beratungsstelle.mobi

Mariya Krumova
Mobil: +49 157 52475576

Alicja Bartosik 
Mobil: +49 157 58266873

Tanácsadó Iroda Osnabrück

August-Bebel-Platz 1 • 49074 Osnabrück 
+49 541 33807-1812 / -1817   
osnabrueck@beratungsstelle.mobi

Evguenia Nedialkova
Mobil: +49 1590 6223176

Réka Roch 
Mobil: +49 1590 6223996
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