
Mradi huu utafadhiliwa 
na Mfuko wa Uhamiaji, 
Uhamiaji na Ushirikian

Utaratibu wa kutambua daima ni wa mtu binafsi na wakati mwingine ni 
mgumu. Hii pia inamaanisha kwamba kuna sheria tofauti na watu wanasiliana 
na kesi tofauti. Pia inategemea hali ambayo unataka kufanya kazi na kuishi. 
Kulingana na jinsi ilivyo na ugumu, mchakato huchukua hadi miezi 
mitatu na gharama 100-600 €.

JE, NINA KIBALI 
CHA KAZI?

JE NINAJUA KUMBUKUMBU 
YANGU YA AJIRA?

KUMBUKUMBU YA 
AJIRA YANGU

A. IMEWEKWA
B. HAIJATUMIWA?

Kuangalia haraka • Jaribio la haraka ikiwa unapenda kuishi na kufanya kazi Ujerumani kwenye www.make-it-in-germany.com 

Kituo cha Karibu cha ZAV • Kushauriana mtandaoni, wasiliana na  www.make-it-in-germany.com

Ausländerbehörde • Ofisi inayofuata kwa mashauriano ya tovuti kwenye "Mein Weg nach Deutschland" www.goethe.de/mwnd

Shirika la Ajira la Shirikisho • Ofisi inayofuata kwa mashauriano ya tovuti kwenye www.arbeitsagentur.de 

Netzwerk IQ • Ushauri na mawasiliano katika eneo lako kwenye www.netzwerk-iq.de
 
Handwerkskammer (HWK) • Ushauri juu ya www.handwerkskammer.de

Kutambuliwa nchini Ujerumani • Kujitathmini na ushauri (pia kwa simu / kwa kibinafsi) kwenye 
www.anerkennung-in-deutschland.de 

Kazini (shirika la ajira) • Huduma ya habari kwenye www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Fanya nchini Ujerumani • Ushauri wa mtandaoni au simu katika www.make-it-in-germany.com

Chama cha Biashara na Viwanda, Idhini ya Nje ya Ustahiki (IHK FOSA) • Ushauri wa kibinafsi, uteuzi kwenye www.ihk.de

UTAMBUZI WA KUMBUKUMBU YA AJIRA

UTAMBUZI WA SIFA ZA KITAALUMA 
UNAFANYA KAZI GANI?
Unataka kufanya kazi Ujerumani katika taaluma yako? Katika hali 
nyingine kutambua mafunzo yako ya ufundi ni muhimu na wakati 
mwingine sio. Lakini kutambua kwa hiari pia kuna faida nyingi. 
Angalia hatua zifuatazo na habari:

TARATIBU 
ZA UTAMBUZI WA 
HIARI

Inatoa fursa nzuri zaidi 
kwenye soko la kazi la 
 Ujerumani, uwezekano 
   wa elimu zaidi na hata
       malipo bora zaidi.  
 

B

A UTARATIBU WA UTAMBUZI

MAOMBI YA KIBALI CHA AJIRA KWENYE KITUO CHA UHAMIAJI WA KIMATAIFA NA MAENDEKEO 
(CIM) CHA WAKALA WA AJIRA WA SHILIKISHO AU OFISI YA USAJILI WA WAGENI

UNAWEZA KUTUMIA!

Sasa unaweza kutafuta kazi nchini Ujerumani na kuanza kufanya kazi. Taarifa juu ya hii inaweza 
kupatikana, kwa mfano, na Shirikisho la Ajira la Ushirika. Tafadhali kumbuka kwamba kwa kazi 
fulani ujuzi na uchunguzi wa lugha za kiufundi lazima kwanza kukamilika.

HAPANA

HAPANA

 

NDIYO

NDIYO

ORODHA CHANYA 

Angalia orodha hii ya kazi ambazo 
wafanyakazi wenye ujuzi 

wanatafuta sasa kwenye 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 

Ikiwa kazi yako ya kumbukumbu ni 
kwenye orodha hii, una nafasi nzuri 
sana katika soko la kazi la Ujerumani. 
Lakini lazima uwe na taaluma yako 
kutambuliwa. Ikiwa una shahada ya 
chuo kikuu inatambuliwa nchini 
Ujerumani, uwezekano mkubwa wa 

upatikanaji wa ajira unatokea 
kwako.

CHANYA

Ufananisho kamili: 
Ujuzi wako na ujuzi wako wa 
kigeni ni sawa na sifa ya 
kitaaluma ya Ujerumani. Pia §18 
AufenthG. Kulingana na § 17a AufenthG, 

upatikanaji wa soko la ajira 
inawezekana kwa mwaka ikiwa 
kuna uhusiano wa karibu na 
taaluma ya kutambuliwa na 
hivyo maisha yanaweza 
kuokolewa. Baadaye, utaratibu 
mpya wa utambuzi ni muhimu.

CHANYA ISOKAMILI

Ulinganisho wa usokamili:
Ufafanuzi wako wa kitaaluma wa 
kigeni unafanana na sifa ya 
kitaaluma ya Ujerumani katika 
baadhi ya pointi, lakini si kwa 
mambo mengine.

HASI

Hakuna usawa: 
huwezi kulinganisha sifa za kigeni 
na sifa ya Ujerumani. Programu 
yako ilikataliwa.

Nini unaweza kufanya sasa 
inapatikana kwenye mtandao 
wa IQ (www.netzwerk-iq.de).

UJUZI WA 
KIJERUMANI

Ujuzi mzuri wa kijerumani 
husaidia uanze katika maisha 
ya kitaaluma. B1 mara nyingi 
ni sharti hapa. Kozi za 
 kijerumani katika nchi yako 
  zinaweza kupatikana katika

www.goethe.de

SIFA ZA UCHAMBUZI

mf. kwa namna ya sampuli ya 
kazi au majadiliano ya kiufundi. 
Hii inafanywa ikiwa nyaraka 
sizo kamili na hii sio halali.

Orodha ya nyaraka zinazohitajika, kama vile Uthibitisho wa utambulisho, ushahidi wa 
sifa yako ya kitaaluma na uzoefu wako wa kitaaluma unaweza kupatikana kwenye 
mtambuzi wa kutambua kwenye www.anerkennung-in-deutschland.de. Unaweza 
kupata hati ambazo unahitaji kwenye IHK.

Uwekaji wa wakalimani na watafsiri wa kuthibitishwa tafadhali tembelea kwenye 
www.justiz-dolmetscher.de na Shirika la Ajira la Shirik.

TAFSIRI NA NYARAKA THIBITISHWA

OMBI LA KUAMUA 
USAWA WA USTADI

 MSAADA WA 
KUTAMBULIWA

Unaweza kuomba msaada wa 
kifedha kwa gharama za 
maombi. Chini ya
www.anerkennungszuschuss.de 
utapata taarifa zote na fomu.

MSAADA WA 
KUTHIBITISHWA    

Kwenye tovuti ya Shirika 
la Ajira la Shirikisho 
unaweza kuuliza juu ya 
uwezekano wa msaada 
wa kifedha.


