Нови легални патишта за работа во Германија
за државјани на државите од „Западен Балкан“
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија
Ве молиме проверете, дали навистина сте лица со потреба од заштита! Фактички
далеку помалку од 0,5% од сите баратели од земјите на Западен Балкан добиваат
статус на заштита. Затоа во најголем број случаи е разумно да го повлечете барањето
за азил.
Секој што чека, неговото барање за азил да биде одбиено, мора да смета на тоа дека
ќе добие забрана за повторен влез во Германија како и за целата територија од
Шенген-зоната за подолг период.
Освен тоа се заканува протерување!
Со повлекување на барањето за азил во даден случај можете да профитирате од
новите олеснувања од правото за престој:
Бидејќи почнувајќи од 1. јануари 2016 Вие можете да работите
во Германија поедноставно.
Доколку сте поднеле овде барање за азил по 1. јануари 2015 и пред 24.октомври 2015
и доколку доброволно ја напуштите Германија што е можно побргу, во тој случај
можете да се вратите, доколку имате најдено работно место.
Потоа во своите земји можете да поднесете барање за дозвола за престој во
Германија (во тамошната германска амбасада).
Предуслови:


Мора да постои конкретна, обврзувачка понуда за работа во Германија,



За тоа слободното работно место на располагање не смее да стои никој од
Германија или од друга земја на ЕУ,



Платата не смее да е пониска од онаа што ја добива работник на слично
работно место.

Посебни квалификации не се бараат. Не постои ограничување на определени
професии.
Во потрагата по соодветна работа може да помогнат:

-2-

-2-

:


Централата за посредување со странство и стручни лица
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) – број на хотлајн: 0049 228 713-1313



Онлајн берзата на работни места на Сојузната агенција за вработување
(Bundesagentur für Arbeit): [https://jobboerse.arbeitsagentur.de/].

Оваа регулатива е ограничена до 2020.година.

