
  
  

Скануйте та користуйтесь JOBCENTER JOBCENTER.DIGITAL .DIGITA L? 
Тепер ви можете отримати доступ до цифрового центру заянятості 
за допомогою свого смартфону. Відскануйте QR-код та дізнайтесь 
більше за адресою 

www.jobcenter.digital 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЛЕГКО. Jobcenter Herford 

Hansastraße 33 

32049 Herford Щоб скористатися послугами www.jobcenter.digital потрібна 
реєстрація. Ви можете отримати захищений паролем обліковий 
запис користувача для використання онлайн-сервісів, якщо він був 
активований у вашому центрі зайнятості. 

Подати заявки | дотримання строків| 
Зверніться до вашого центру для створення облікового запису 
www.jobcenter.digital або отримайте його поштою. 

пошук роботи 

Тепер легко онлайн: 
www.jobcenter.digital 

У вас виниклиз апитання чи ви не можете здійснити реєстрацію? 

Ваш консультант з задоволенням допомже вам у цьому. 

Більше інформації за посиланням Редактор 

Федеральне агенство з питань праці www.jobcenter.digital 



  
 

ВСІ ПЕРЕВАГИ В ОДИН 
КЛІК. ЗНАЙДІТЬ ІНФОРМАЦІЮ, 

ЯКУ ШУКАЄТЕ. Дізнайтеся зараз, скільки часу та зусиль ви можете заощадити 
завдяки www.jobcenter.digital. Ви хочете відправити ваш запит на 
допомогу? Просто натисніть та відправте. Немає бажання на 
паперові носії? Усі документи доступні для вас онлайн.  
 
Хочете легше дотриматися всіх строків? 

Відвідайте www.jobcenter.digital 
 

ОНЛАЙН ЗАДЛЯ 
ПОРЯДКУ. Шукаєте інформацію на теми SGB-II? 

 
На www.jobcenter.digital ви в правильному місці. Який розмір 
допомоги передбачений для мене? Які мої права та обов‘язки? Як 
знайти роботу, що підходить для мене? Переходьте за 
посиланням та знаходьте інформацію на тему сім‘ї, здоров‘я, 
освіти та навчання.  
 
Отримайте новий імпульс на основі індивідуальних історій успіху, 
які допоможуть вам у пошуку роботи. 

Паперові носії – це історія. Тому що за допомогою 
www.jobcenter.digital ви зможете слідкувати за всіма 
документами та запитами. Всі подані вами запити 
зберігатимуться в вашому обліковому записі користувача. 
Це дуже зручно. Таким чином ви зможете чітко знайти все 
необхідне в одному місці.   Заповнюйте та надсилайте документи безпечно 

Просте повідомлення про зміни в мережі Інтернет 

Допомога при подачі запиту на соціальну 
допомогу 

Економія поштових витрат задяки онлайн додатку 
ВАША ОСОБОВА СКРИНЬКА. СТРОКИ БЕЗ РОЗЧАРУВАНЬ. 

Доступність додатку 24/7 

Ніяких черг та ніякого стресу  

Легкість в дотриманні строків 

Ви хочете повідомити про зміни (VÄM) або подати запиту на 
подальшу допомогу. Онлайн – це дуже просто та абсолютно 
безпечно. Це не тільки заощаджує ваші витрати, але й надає 
негайне підтвердження того, що ми отримали ваші дані. 

Дотримуватися строків не завжди легко. Тим краще, якщо 
ви зможете виконувати свої завдання онлайн на 
www.jobcenter.digital. Ваші потреби в розмірі допомоги 
змінилися? Повідомте про це онлайн. Це робити 
дотримання строків не тільки легшим, але й абсолютно 
надійним.  Інформація про можливості подальшої освіти 


