
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: 
 

Schulamt Ostthüringen: 

 

   Frau Linz    Tel: +49 365 548 54 745 
antje.linz@schulamt.thueringen.de 

 

   Frau Döring    Tel: +49 365 548 54 709 
gitta.doering@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Nordthüringen: 

 

Thomas Dölle Tel: +49 36074 37 599 

 

thomas.doelle@schulamt.thueringen.de 

 

Jessica Graf Tel: +49 36074 37 543 

 

jessica.graf@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Westthüringen 

 

Susanne Fiedler Tel: +49 361 573415 196 

 

susanne.fiedler@schulamt.thueringen.de 

 

Julia Klein 

 

Tel: +49 361 573415 195 

 

julia.klein@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Südthüringen 

 

Christin Hennig 

 

Tel: +49 3681 73 41 53  

 
christin.hennig@schulamt.thueringen.de 
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Hinweise für eine Bewerbung in den Thüringer Schuldienst  
für geflüchtete/vertriebene Pädagoginnen und Pädagogen aus Kriegsgebieten 
 
 
Sehr geehrte Interessent:in 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Beschäftigung als Lehrer:in oder Erzieher:in. Um im 
Thüringer Schuldienst eine Beschäftigung aufzunehmen, benötigen wir eine Bewerbung von 
Ihnen. Diese legen Sie bitte online unter https://www.erste-reihe-thueringen.de/ukraine-stellen 
an. 
 
 

 
  

 Auf der Homepage klicken Sie oben rechts auf „Anmelden“ und auf „hier registrieren“  
 

 
 

 Bitte geben Sie bei der Registrierung Ihre Personendaten und Kontaktdaten ein und 
klicken auf „Als Bewerber Registrieren“ 

 Eine E-Mail wird an Ihre angegebene private E-Mailadresse geschickt 

 Klicken Sie nun auf den Bestätigungslink in dieser E-Mail 

 Erst danach können Sie sich im Karriereportal einloggen und eine Bewerbung 
anlegen 

https://www.erste-reihe-thueringen.de/ukraine-stellen


 

 Klicken Sie auf „Weitere Stelle Finden“ 

 Auf der neuen Seite klicken Sie auf „Angebote filtern“ 

 Nun geben Sie als Suchbegriff „UkraineLuL“ ein und klicken auf „Suchen“ 

 

 

 Danach werden Ihnen passende Stellenangebote angezeigt 

 Wählen Sie eine gewünschte Stelle aus und klicken auf „Mehr erfahren“ 

 Hier finden Sie alle Informationen zu der Stelle 

 Auf der rechten Seite klicken Sie auf „Jetzt Bewerben“ 

 
 Es öffnet sich ein neues Fenster – bitte füllen Sie nun „Anschreiben“, 

„Bewerbungsdaten“, „Eigenschaften“ und „Profil“ aus 



 

 Zum Abschluss klicken Sie auf „Bewerbung Absenden“ 

 

 Sie sehen die Information „Erfolgreich beworben“ 

 
 

Wir empfehlen Ihnen,  
 Nach erfolgter Bewerbung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per E-Mail 
 Die weitere Kommunikation erfolgt dann über das Karriereportal 

 
 
WICHTIG:  
 
für die Bewerbung sind aktuell notwendig: 

 Nachweis über den Aufenthaltsstatus oder Fiktionsbescheinigung mit dem Eintrag 
„Erwerbstätigkeit erlaubt“ (erst nach 31. August 2022 notwendig) 

 Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises 

 Lebenslauf 

 sofern möglich Abschlusszeugnisse, Qualifikationen  

 Nachweise über Sprachkenntnisse  

 Masernschutzimpfung oder Nachweis über den Immunstatus (ärztliche 
Titerbestimmung) 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

 

Schulamt Ostthüringen: 

 

   Frau Linz    Tel: +49 365 548 54 745 
antje.linz@schulamt.thueringen.de 

 

   Frau Döring    Tel: +49 365 548 54 709 
gitta.doering@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Nordthüringen: 

 

Thomas Dölle Tel: +49 36074 37 599 

 

thomas.doelle@schulamt.thueringen.de 

 

Jessica Graf Tel: +49 36074 37 543 

 

jessica.graf@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Westthüringen 

 

Susanne Fiedler Tel: +49 361 573415 196 

 

susanne.fiedler@schulamt.thueringen.de 

 

Julia Klein 

 

Tel: +49 361 573415 195 

 

julia.klein@schulamt.thueringen.de 

 

 

Schulamt Südthüringen 

 

Christin Hennig 

 

Tel: +49 3681 73 41 53  

 
christin.hennig@schulamt.thueringen.de 
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