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Як я можу знайти роботу: 

Напряму Через агенцію з 
працевлаштування

Через Leihfirma

пряме працевлаштування За вакансію сплачує  
працівник / рідше-
роботодавець

пряме
працевлаштування, але  
за місцезнаходженням 
клієнта

Ціль – укладення 
договору, отримання 
премії за 
працевлаштування

Зацікавленість у 
довгостроковому 
співробітництві



Теми: 

• Правове регулювання лізингу персоналу (без паніки, тільки коротке інфо )

• Чому це працює? Переваги/недоліки
• Оплата праці: Тариф, доплати, «Equal Pay», податкові класи,  

калькулятор Brutto-Netto. 
• «Екстра-відпустка», або що таке Zeitkonto
• Як оцінює рекрутер моє резюме?



Правове регулювання

• Закони: 
Allg. GleichbehandlungsG, AltersteilzeitG, Arbeitnehmer-EntsendeG, Arbeitnehmererfindungsgesetz, ArbeitnehmerüberlassungsG, 
ArbeitsgerichtsG, ArbeitsschutzG, ArbeitssicherheitsG (Auszug), Arbeitsweisevertrag der EU, ArbeitszeitG, 
Asylbewerberleistungsgesetz, AufenthaltsG (Auszug), AufwendungsausgleichsG, Befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der 
Weiterbildung, BerufsbildungsG, BetriebsrentenG (Auszug), BetriebsverfassungsG, Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug), 
BundesdatenschutzG (Auszug), Bundeselterngeld- und ElternzeitG, Bundes-ImmissionsschutzG (Auszug), BundesurlaubsG, 
DrittelbeteiligungsG, EinkommensteuerG (Auszug), EntgeltfortzahlungsG, EntgelttransparenzG, Europäische BetriebsräteG, 
FamilienpflegezeitG, Feiertage (Übersicht), GendiagnostikG (Auszug), GerichtskostenG (Auszug), GerichtsverfassungsG (Auszug),
Gewerbeordnung (Auszug), GeschäftsgeheimnisG (Auszug), Grundgesetz (Auszug), Grundrechte Charta, Handelsgesetzbuch (Auszug), 
HeimarbeitsG, InfektionsschutzG (Auszug), Insolvenzordnung (Auszug), JugendarbeitsschutzG (Auszug), KinderarbeitsschutzV, 
KündigungsschutzG, LadenschlussG - Übersicht der Länder, MindestlohnG, MitbestimmungsG MitbestimmungsergänzungsG, Montan-
MitbestimmungsG, MutterschutzG, NachweisG, PflegezeitG, Reichsversicherungsordnung, Rom I VO (Auszug), 
SchwarzarbeitsbekämpfungsG (Auszug), SGB II-X (im Auszug), SprecherausschußG, TarifvertragsG, Teilzeit- und BefristungsG, 
UmwandlungsG (Auszug), Wahlordnung zum BetriebsverfassungsG (Auszug), WissenschaftszeitvertragsG, Zivilprozessordnung

• BAP Tarif
Зміст: Регламентація всіх істотних умов праці, таких як робочий день, оплата праці, відпустка, щорічні спеціальні виплати та 
премії.

• Галузеві договори (детальныше у частині 3)



Чому це працює? 
Для Підприємства-Клієнта

Швидкий пошук трудової сили

Мінімальна бюрократія 

Контакт лише з 1 Співрозмовником 
Можливість швидкої заміни працівника
Швидке звільнення 
Обрання «Кращих з кращих» до штату
В штаті тільки мотивовані працівники 

Можливість віднесення витрат до валових витрат 
підприємства/ Зменшення бази оподаткування

Менше бухгалтерії
Питаннями хвороб та нещасних випадків опікується 
Zeitarbeitfirma

Для Працівника

Можливість швидко знайти роботу

Зміна місця роботи без звільнення, без нового пошуку 
роботи та написання резюме, без співбесід
Zeitarbeit знайде найбільш підходяще місце

Можливість працювати у найбільших та соціально-
відповідальних роботодавців (показати себе) BMW Porsche 
Siemens 
Премії за працевлаштування знайомих

У разі перерви у роботі підприємства, я не повинен брати 
відпустку, я можу працювати 2 тижні на іншому 
підприємстві
Підвищення заробітної плати законодавчо врегульовано –
аж до «EqualPay»

Zeitkonto: час для мене. Або вільний час, або гроші –
вирішую я сам.
Можливість спробувати себе у різних галузя



Недоліки:

Менша Заробітна плата 

Подвійне погодження відпусток

He впевненість у постійності робочого місця (Ort)
У разі скорочення - першочергово відмова від працівників Leihfirma



Склад Зароітної плати

• 1. Ставка (BAP Tarif)
• 2. Надбавки: Einsatzbezogene Zuschlag oder Branchenzuschlag
• 3. доплати за роботу вночі 25% в неділю 50% святкові дні 100%



EG BAP 
Entgelt-
gruppen

Пояснення 

EG 1 Достатньо інструктажу на робочому місці

EG 2a Достатньо спеціального професійного досвіду чи спеціальних знань

EG 2b Потрібна спеціальна кваліфікаця

EG 3 2- річна повна професійна підготовка

EG 4 3- річна повна професійна підготовка

EG 5 3- річна повна професійна підготовка та і багаторічний професійний досвід, а також додаткове 
навчання

EG 6 3- років повна професійна підготовка , відповідні поточні робочі знання та навички, а також 
підготовка майстра

EG 7 підготовка майстра, відповідальність за персонал і матеріальні цінності або самостійне 
вирішення складних завдань

EG 8 диплом університету прикладних наук і самостійне вирішення складних завдань

EG 9 диплом університету прикладних наук  з кількома роками професійного досвіду або вища 
освіта



Галузеві доплати

• Металева та електротехнічна промисловість
• Текстиль та індустрія одігу
• Деревообробка та пластмаси
• Хімічна промисловість
• Каучукова промисловість 
• Переробка пластмаси
• Видобуток калійної та кам'яної солі
• Паперова промисловість 
• Промисловість переробки паперу, картону та пластмас
• поліграфічна промисловість
• Залізничний транспорт



Приклад: TV Metall- und Elektroindustrie 

З 7 тижня +15%

З 4 місяця +20%

З 6 місяця +30%

З 8 місяця +45%

З 10 місяця +50%

З 16 місяця +65%



Класи оподаткування

Податкові класи Перелік осіб

Steuerklasse 1 Незаміжні/неодружені

Steuerklasse 2 Роздільне проживання/Батьки, що самотушки виховують дитину

Steuerklasse 3 Одружені (вищий дохід)

Steuerklasse 4 Одружені (однаковий дохід)

Steuerklasse 5 Одружені (нищий дохід)

Steuerklasse 6 Друга робота (не залежно від сімейного статусу)



Brutto-Netto Rechner
Наприклад: https://www.gehalt.de/einkommen/brutto-netto-rechner

https://www.gehalt.de/einkommen/brutto-netto-rechner


Робочі години на місяць: 
8годин*22 дні=151,67 + Zeitkonto

• „Страхування“ для працівника та роботодавця
• До 150 годин на «Конто»
• Гроші або вільний час (оплачувана відпустка)

210/7=30 днів вівдпустки або +1,5 заробітної плати
• 210 годин на Конто на рік (1 робочий день = 1 година на Конто)
• 7 годин на день – робочий день за Тарифом ВАР



Гра: Співбесіда
Міняємось місцями!



Як оцінюють моє резюме: 

• Помилки (залежить від посади)
• Без прогалин (Ohne Lucke)
• Відомості про курси, декрет і т.п.
• Досвід, що відповідає вакансії – більш детально
• Мотивація
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