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WITAMY
w naszym regionie

ABS - Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH

Region Zalewu Szczecinskiego połozony jest na 
południu powiatu Vorpommern-Greifswald, 
miedzy metropoliami- Berlinem i Szczecinem. 
Został nazwany tak na czesc drugiego co do 
wielkosci zalewu Morza Bałtyckiego.

Krajobraz jest połozony w rezerwatach przyro-
dy, charakteryzujacych sie łakami, lasami, 
uzytkami rolnymi, rzekami, jeziorami i parkiem 
przyrody Zalew Szczecinski. Ponadto oferuje 
optymalne mozliwosci rekreacji. Zalew Szcze-
cinski charakteryzuja sielankowe budowle 
wiejskie o regionalnym uroku i kilka małych, 
historycznych miasteczek. Siec drogowa i 
kolejowa tego obszaru jest dobrze 
rozwinieta w całym kraju.

Poza naturalna, cicha lokalizacja i 
atrakcyjnymi miejscami mieszkalnymi, 
region oferuje szeroki zakres zajec 
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
dla całej rodziny.

ZALEWU
SZCZECINSKIEGO

region
Partnerzy i osoby wspierajace współprace

Witamy w regionie Zalewu Szczecinskiego – 
wspólnie z współpracownikami z Greifswaldu 
cieszymy sie, ze mozemy Panstwu pomóc w 
dotarciu do powiatu Vorpommern-Greifswald.

Skorzystajcie Panstwo bezpłatnie z naszej wiedzy 
o regionie. W ten sposób ułatwiamy Panstwu i 
Panstwa rodzinie rozpoczecie zycia zawodowe-
go i wspieramy Panstwa w zaklimatyzowaniu sie 
w nowym miejscu zamieszkania.

Nasze Welcome Center jest głównym punktem 
kontaktowym dla nowo przybyłych z Niemiec i 
zagranicy oraz dla regionalnych firm w pozyski-
waniu nowych pracowników.

Poprzez osobiste i godne zaufania porady 
otrzymujesz indywidualna pomoc i wsparcie. 
Dzieki naszym bliskim partnerom współpracy i 
naszej sprawnej sieci oferujemy odpowiednie 
kontakty regionalnym podmiotom i instytucjom.

dla profesjonalistów

(Zalewu Szczecinskiego)



PRACA
• Posrednictwo w znalezieniu miejsca pracy i kształcenia
• Udzielenie informacji o mozliwosci dalszego kształcenia
• Pomoc w znalezieniu kursów jezykowych i 
   integracyjnych

ZYCIE I MIESZKANIE
• Udzielanie informacji o ofertach mieszkaniowych
  i nieruchomosciach
• Posrednictwo w kontaktach z lokalnymi instytucjami,
   takimi jak władze publiczne, lekarze, banki, 
   usługodawcy i dostawcy

RODZINA
• Pomoc w znalezieniu miejsca opieki nad dziecmi,
   szkoły i placówki opiekunczej 

WYPOCZYNEK I REKREACJA
• Przedstawienie ofert wypoczynku, wydarzen  
   kulturalnych i innych wydarzen w regionie Zalewu
   Szczecinskiego i jego okolicach
• Informacje o zyciu sportowym i klubowym
• Udzielanie informacji o lokalnych religiach i swietach

Kierownik i doradca

OFERTA
KONSULTINGOWA:

Nasza bezpłatna
usługa i

Adres
Welcome Center 
Zalewu Szczecinskiego
Am Markt 12 (kamienica)
17309 Pasewalk

Godziny otwarcia 
Poniedziałek
zamknięte
Wtorek i sroda
9:00 – 16:00 
Czwartek
9:00 – 18:00 
Piatek
9:00 – 13:00 
(i terminy do uzgodnienia)

kontakt
+49 3973–2288588
+49 152–05196587
welcome-stettinerhaff@
abs-greifswald.de

doradca

Johannes
Drews

Josy
Dittmar

Oferujemy  
firmom i inwestorom 

pomoc w poszukiwaniu 
współpracowników-lub 

tych, którzy chcieliby nimi 
zostac. Przy pomocy 

pakietów powitalnych dla 
przyszłych pracowników, 

przedstawiamy dobre 
argumenty do podjecia 

własciwej decyzji.
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