
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З УКРАЇНИ, ЩО БАЖАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ У ФРАНЦІЇ 

Чи можу я працювати як біженець з України у Франції? 

Європейський Союз вирішив надати українським біженцям статус так званого «тимчасового 

захисту». Цей статус дає українцям право на роботу. Також буде запропоноване професійне 

навчання, зокрема курси французької мови. 

Тож, якщо бажаєте, ви можете працювати. Державні служби супроводжуватимуть вас на всіх 

єтапах вашого працевлаштування. 

Я хочу працювати у Франції. Як я можу отримати підтримку в пошуках роботи? 

Pôle emploi (Центр зайнятості) відповідає за підтримку тих, хто шукає роботу. Щоб скористатись 

підтримкою у пошуку роботи, зверніться до найближчого до місця вашого проживання агенства 

Pôle emploi для подальшої реєстрації та отримання допомоги консультанта (список агентств та їх 

адреси додаються до даного документа). 

У чому полягає підтримка, яку надає Pôle emploi? 

Ви отримуєте активний супровід що надає Pôle emploi, зокрема:  

 Ситуаційна співбесіда з працівником Pôle emploi, під час якої ви зможете детально 

описати свою ситуацію, свої професійні навички та уточнити свої лінгвістичні знання; 

 Регулярний звязок з вашим радником, який допоможе вам знайти посаду, яка 

відповідає вашим навичкам. 

Чи можу я записатись на курси французької мови? 

Так, ви можете записатись на курси французької мови. Процедуру доступу до навчання 

французької мови вам пояснить ваш радник Pôle emploi. 

Чи можу я отримати навчання інше, ніж лінгвістичного характеру?  

Так, ви можете скористатися послугою отримання професійного навчання, адаптованого до 

ваших потреб. Його вам запропонує ваш радник Pôle emploi. 

Чи можу я знайти роботу без посторонньої допомоги? 

Так, ви можете знайти роботу самостійно. 

Я знайшов роботу самостійно, які мої подальші дії? 

У більшості випадків роботодавець повинен запропонувати вам письмовий трудовий договір.  

 

 

 

 



 

Адреси агенцій Pôle Emploi (Центр зайнятості) в місті Ессон 

 
 

Pôle emploi de Brunoy 
13 rue de Cerçay 
91800 BRUNOY 

Pôle emploi de Brétigny-sur-Orge 
11 rue Georges Charpak 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 

Pôle emploi de Corbeil-Essonnes 
12-14 quai Bourgoin 

91100 CORBEIL-ESSONNES 

Pôle emploi de Brétigny-sur-Orge 
11 rue Georges Charpak 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 

Pôle emploi d'Evry 
9 cours Blaise Pascal  

91000 EVRY 

Pôle emploi d'Etampes 
15 rue de Saclas 
91150 ETAMPES 

Pôle emploi de Juvisy-sur-Orge 
83 avenue de la Cour de France 

91261 JUVISY-SUR-ORGE 

Pôle emploi Les Ulis 
2 avenue d'Alsace 

91940 LES ULIS 

Pôle emploi de Savigny-sur-Orge 
ZAC des gatines - 11 avenue du Garigliano  

91602 SAVIGNY-SUR-ORGE 

Pôle emploi de Longjumeau 
30-32 rue Maurice 

91160 LONGJUMEAU 

Pôle emploi de Viry-Chatillon 
Parc de Viry - 16 rue de Ris 

91170 VIRY-CHATILLON 

Pôle emploi de Palaiseau 
9 rue Edouard Branly 

91120 PALAISEAU 

Pôle emploi d'Arpajon 
2 Route d'Egly 

91290 ARPAJON 

Pôle emploi de Sainte-Geneviève-des-Bois 
141 avenue de Corbeil 

91700 STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

 
Téléphone : 39 49 

Site internet : www.pole-emploi.fr 


