
Organizația responsabilă pentru 
centrele de consiliere este

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

• dacă contractul dumneavoastră de muncă a fost 
încheiat corect?

• dacă vi se oferă salariul, respectiv salariul minim, 
care vi se cuvine?

• cum vă puteți revendica drepturile de angajat?
• la câte zile de concediu aveți dreptul?
• dacă sunteți asigurat în sistemul de asigurări soci-

ale (incl. asigurare medicală)?
• dacă reducerile salariale care vi s-au aplicat sunt 

legitime?
• dacă concedierea dumneavoastră a fost făcută în 

termeni legali?

• Consultanță în centrele noastre de consiliere, dacă 
este posibil la domiciliu, la telefon sau prin e-mail

• Informații despre drepturile și obligațiile dumnea-
voastră ca angajat sau ca liber profesionist

• Informații referitoare la condițiile de muncă, reguli-
le de salarizare și  contractele colective de muncă

• Intermedierea contactului cu autoritațile publice
• Consultanță în diferite limbi, cum ar fi  germana, 

bulgara, engleza, poloneza, româna, rusa, spaniola 
și maghiara. Consilierea în alte limbi este posibilă 
cu ajutorul unui Traducător.

Acest proiect este fi nanțat de

§

Vă sfătuim cu privire
la toate întrebările
legate de muncă
în Saxonia Inferioară

Acestea sunt ofertele noastre:

Vă oferim consultanță în limba 
dvs. maternă, în mod confidențial 
și gratuit. Contactați-ne și faceți o 
programare!

Vreți să știți…
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Proveniți dintr-o 
țară din Uniunea Eu-
ropeană și lucrați în 
Saxonia Inferioară?

Aveți întrebări lega-
te de muncă si nu 
știți cui vă puteți 

adresa?

Centrele noastre de consiliere
Centrul de Consiliere Hanovra

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

Centrul de consiliere 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

Centrul de consiliere 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

Centrul de consiliere 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

Centrul de consiliere 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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