
Інструкція щодо подання заяви про прийняття на роботу в школі Тюрингії  
для педагогів, які втекли/переміщені із зон бойових дій  
 
 
Шановний/-а кандидате/-ко! 
 
Ми раді, що ви зацікавлені в роботі вчителем/вчителькою або 
вихователем/вихователькою. Щоб влаштуватися на роботу в школу Тюрингії, нам 
потрібна ваша заява. Оформіть її, будь ласка, на сайті https://www.erste-reihe-
thueringen.de/ukraine-stellen.  
 

 
  

 На головній сторінці у верхньому правому куті натисніть «Увійти» та 
«Зареєструватися тут»  

 

 
 

 Під час реєстрації введіть свої персональні та контактні дані і натисніть 
«Зареєструватися як кандидат» 

 На зазначену вами приватну адресу електронної пошти буде надіслано 
електронний лист 

 В цьому електронному листі натисніть на посилання для підтвердження 

 Тільки після цього можна увійти на портал з працевлаштування і створити заяву 
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 Натисніть «Знайти іншу вакансію» 

 На новій сторінці натисніть «Фільтрувати запропоновані вакансії» 

 Тепер уведіть «UkraineLuL» як пошуковий термін і натисніть «Пошук» 

 

 

 Після цього будуть відображені відповідні вакансії 

 Виберіть потрібну вакансію та натисніть «Докладніше» 

 Тут ви знайдете всю інформацію про вакансію 

 Праворуч натисніть «Оформити заяву зараз» 

 
 Відкриється нове вікно – заповніть, будь ласка, «Супровідний лист», 

«Параметри заяви», «Характеристики» та «Профіль». 



 

 Щоб завершити, натисніть «Надіслати заяву» 

 

 З'явиться повідомлення «Заяву успішно подано» 

 
 

Рекомендуємо  
 Після подання заяви ви отримаєте підтвердження отримання заяви 

електронною поштою 
 Подальша комунікація відбувається через портал з працевлаштування 

 
 
ВАЖЛИВО!  
 
Наразі для подання заяви потрібні: 

 підтвердження статусу перебування або тимчасове посвідчення про 
легальне перебування в країні із записом «Трудова діяльність дозволена» 
(потрібне лише після 31 серпня 2022 р.) 

 копія офіційного документа, що посвідчує особу 

 резюме 

 по можливості дипломи, сертифікати для підтвердження кваліфікації  

 документи для підтвердження знання мови  

 щеплення проти кору або підтвердження імунного статусу (медична довідка 
про визначення титру) 

 
З нетерпінням чекаємо на Вашу заяву! 
 

 
У разі виникнення запитань звертайтеся до: 
пані Дьорінг (Döring) та пані Лінц (Linz) 0365/54854709 або -745 


