
 Bulgarisch 

Покана за среща от waff  

„Първоначална информация на родния език на тема работа и професия"  

Многоуважаеми дами и господа,  

като институция на община Виена, Виенският фонд за подпомагане на работници и служители 

waff (Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds) сърдечно Ви поздравява във Вашия нов град. Waff е 

основан през 1995 г. по инициатива на представителства по интереси на работници и служители и се 

грижи за:  

• по-добри шансове за професионално развитие на виенските работници и служители  

• намаляване на съществуващи неравностойни положения на трудовия пазар и 
предотвратяване на застрашаващо изолиране от системата на заетостта  

• стимулиране на равни възможности за жените и мъжете на трудовия пазар  

• по-нататъшно подобряване на привлекателността на Виена като място за икономическа 
дейност  

 

За да улесним първите Ви стъпки във Виена Ви каним на среща в рамките на която ще получите 

първа информация по темата “Работа и професия” на български език. Това мероприятие е 

част инициативата СтартВиена (StartWien) за чужди граждани, които отскоро живеят в 

австрийската столица.  

Програма: 

 
1.  Ситуация на пазара на труда във Виена  

2.  Нормативна уредба относно започване на работа  

3.  Възможности за подпомагане при търсене на работа и след започване на работа  

4.  Въпросник: Приканваме Ви заедно с нас да попълните въпроснк, който ще ни помогне 
да подобрим предложенията, които изработваме за Вас.  

 

Начало:  15:00 ч. 
Край:   около 17:30 ч. 
Място:  Виенски фонд за подпомагане на работниците и служителите waff (Wiener Arbeitnehmer 
                        Förderungsfonds) улица Nordbahnstraße 36; на двора, вратата отдясно до вход 3 

Транспорт:  с линия на метрото U1 или U2 до спирка „Praterstern”, после се прекачвате на линия 5 
до спирка „Nordbahnstraße” или с линия 5 до спирка „Nordbahnstraße” 

Дата:   Dienstag 26.05.2020, Dienstag 01.12.2020 
 

 

Ще се радваме да Ви видим на срещата!  

waff  

Важно:  
Моля вземете за информационното мероприятие със себе си виенския образователен паспорт 
(Wiener Bildungspass), който Ви бе предоставен от Общински отдел 17 (МА 17). Благодарим ви! 


