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Honorarstelle: Beratung von Ukrainer*innen für ukrainische Geflüchtete 

Погодинна оплата: Консультант для біженців з України 
 

Zug um Zug e.V — некомерційна організація інклюзивної та інтеграційної освіти. 

- Працюємо в Кельні понад 30 років у сфері підтримки молоді, освіти, професійного навчання та 

активного сприяння зайнятості 

- Організовуємо проекти для дітей, молоді та дорослих у сфері культури, освіти, працевлаштування та 

роботи 

- Підтримуємо соціально незахищених, зокрема, у їхній соціальній та професійній інтеграції 

 

 

Нам потрібна активна підтримка одного з наших проектів FREIZEIT 

AKTIV 

 

Інтеграція дітей та молоді, які вимушено втекли з України (фінансується AKTION MENSCH) на 

період з 15.06.2022 по 14.06.2023 

 

 

Ми шукаємо Консультанта для біженців з України 

 

Позиція обмежена тривалістю проекту. 

 

Мета проекту: 

- активна участь в інтеграції дітей та молоді у віці від 6 до 18 років (та супроводжуючих їх осіб) 

 

Обов'язки: 

- Взаємодія з асистентом проекту, підготовка та надання консультаційних послуг для дітей, молоді та 

осіб, які їх супроводжують. 

- Надання консультаційних послуг для просування інтеграції, здоров'я та комунікації 

- Консультаційні пропозиції для вирішення термінових потреб, орієнтації у соціальній сфері та 

перспектив 

- Консультаційні послуги для підтримки інтересів, сильних сторін та навичок дітей та молоді 

- Розвиток та розширення ділових стосунків для підтримки дітей та молоді 

- Співпраця у мультикультурній команді 

Ми очікуємо від Вас: 

- Відмінні навички консультування 

- Володіння німецькою та українською (російською) мовами 

- Досвід роботи з дітьми та молоддю 

- Комунікація, співпраця та навички налагодження ділових зв'язків 

- Знання географії Кельна 

- Емпатія та міжкультурна компетентність 

- Відповідальна та самостійна робота 

- Готовність працювати у другій половині дня, увечері (15.00 - 19.00 годин) та при необхідності у вихідні 

дні 
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Ми пропонуємо вам: 

 

- Творча проектна робота у мультикультурній команді 

- Цікава робота у комфортній робочій атмосфері 

- Погодинна оплата праці 26 € за годину / максимальна зайнятість на проекті 6 годин 

 

 

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас! 

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція – будь ласка, надішліть заявку електронною поштою / у форматі pdf на 

адресу: info@zugumzug.org 

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: 0221-97 31 41-0 

Zug um Zug e.V - Kempener Strasse 135 - 50733 Кельн 

 

 


