
Робота в 

За підтримки Європейського 
соціального фонду

Для українців 
зі статусом 
тимчасового 
захисту 

Брюссельському

столичному

Готові зареєструватися в Actiris і почати пошук 
роботи? Зв’яжіться з нами!

Astro Tower:
Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Брюссель

0800 35 123
З понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:30 
(французькою або нідерландською). 
Ви не володієте однією з цих мов? 
Зверніться за допомогою до особи, 
яка володіє французькою чи нідерландською 
та має бельгійський номер телефону.

Actiris.brussels/actirisforukraine

Є питання?
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Actiris — це регіональне бюро зайнятості 
столичного регіону Брюссель, яке допоможе 
вам у пошуку роботи.

Першим кроком є ваша реєстрація в Actiris. 
Для цього вам знадобиться Додаток 15 або карта 
А, видана муніципалітетом, в якому ви зараз 
проживаєте. З цими документами ви маєте право 
працювати в Бельгії. Ви вже знайшли роботодавця? 
У цьому випадку, ми все одно радимо вам 
зареєструватися в Actiris.

Пошук роботи, проходження навчальних курсів, 
визнання диплому в Бельгії, вивчення нової мови, 
складення резюме тощо. Actiris та його партнери 
допоможуть вам у пошуках роботи.

Шукаєте роботу ? Зареєструйтеся в Actiris

 По запису
Запишіться на зустріч в одному з наших відділень 
або в нашому головному офісі: Astro Tower  
(Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Brussels).  
Ви можете призначити зустріч на нашому сайті  
actiris.brussels/actirispourlukraine або по телефону 
(тільки французькою чи нідерландською) за 
безкоштовним номером 0800 35 123. Ви не  
володієте однією з цих мов? Зверніться за 
допомогою до особи, яка володіє французькою 
чи нідерландською та має бельгійський номер 
телефону. В Astro Tower присутні усні перекладачі, 
щоб полегшити вашу реєстрацію.

Онлайн через my.actiris.brussels
У вас вже є бельгійський національний 
(ідентифікаційний) номер? Тоді ви можете 
зареєструватися безпосередньо онлайн 
(французькою чи нідерландською) через 
my.actiris.brussels

Більше інформації
У Astro Tower ми також організовуємо інформаційні 
сеанси, щоб представити наші послуги. Слідкуйте 
за нашим веб-сайтом, щоб отримати всю 
інформацію про гарячі лінії для вашої реєстрації, 
наші інформаційні сеанси та останні новини!

Actiris

Скануй мене

brochure CE ukrainien UK 01.indd   2brochure CE ukrainien UK 01.indd   2 16/05/22   14:2116/05/22   14:21


