
 

 

 
Контактні дані  

в Jobcenter Науен 
 

 
 
Андреса 
Landkreis Havelland 
Jobcenter Nauen  
Waldemardamm 3 
14641 Nauen 
 
 

Гаряча лінія 
 

03321 - 403 9629 
 
 

E-Mail 
 
JC-Nauen-Servicestelle@havelland.de 
 
 

Взяти термін онлайн: 
 
www.havelland.de/jobcenter 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Jobcenter 

В окрузі Havelland 
 

 
 
Jobcenter Ратенов 
Гаряча лінія: 
03385 – 551 9863 
E-Mail:  
JC-Rathenow-Servicestelle@havelland.de 
 
 
 
Jobcenter Науен 
Гаряча лінія: 
03321 – 403 9629 
E-Mail:  
JC-Nauen-Servicestelle@havelland.de 
 
 
 
Jobcenter Фалькензее 
Гаряча лінія: 
03321 – 403 9749 
E-Mail:  
JC-Falkensee-Servicestelle@havelland.de 
 
 
 

Jobcenter Науен 
Наш центр гарячої лінії 
 

Тепер терміни можна 
бронювати онлайн! 

www.havelland.de 
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Пропозиція 
послуг гарячої лінії 

обслуговування 
 

 
Зателефонуйте нам, якщо ви: 

 хочете уточнити загальні питання щодо 
фінансової допомоги 

 у Вас є питання по вашому запиту на 
подальші схвалення документів 

 хочете влаштуватися на роботу і  
отримати консультацію щодо пільг з 
бюджету посередництва 

 плануєте переїзд 

 потребуєте персональний проїздний на 
місяць 

 у Вас є питання щодо фінансової 
допомоги на освіту 

 потребуєте в консультації 
 

Гаряча лінія з обслуговування доступна: 

Понеділок   09:00 – 12:00 Uhr 
   13:00 – 15:00 Uhr 
Вівторок  09:00 – 12:00 Uhr 
Середа  09:00 – 12:00 Uhr 
   13:00 – 15:00 Uhr 
Четвер  13:00 – 15:00 Uhr 
П’ятниця  09:00 – 12:30 Uhr 

 

Загальний 
години роботи 

 
 

 

Ви можете звернутися до нас особисто 
 

Вівторок 14:00 – 17:00 Uhr 
Четвер 10:00 – 12:00 Uhr 

 

без попередньої домовленості про Термін в 
нашу службу в Науен! 
 
 

 

Oнлайн – Термін 
 

 
Тепер ви також можете самостійно замовити 
особисту консультаційну зустріч з нами онлайн.  
 
Для цього скористайтеся  нашою  сторінкою: 
 

www.havelland.de/jobcenter  
 
 
 
 
 

 

Короткий опис переваг 
нашої нової пропозиції 

 
 

 

 можливість отримати Термін 
онлайн, якщо ви хочете прийти на 
особисту консультацію 

 більш легкий контакт за рахунок 
можливості зв’язатися по телефону 

 Ви також можете швидко і легко 
прояснити свої проблеми по 
телефону 

 ми будемо раді відправити вам 
необхідні документи 

 таким чином, це дозволить 
заощадити час 

 
 

Наш спеціальний сервіс для вас: 
       

Ми продовжимо відправляти вам  
запити щодо наступних дій поштою 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.havelland.de/jobcenter

