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Important :
Informați angajatorul în scris că sunteți gravidă. Evitați
comunicarea orală fără martori!
Contractele pe termen limitat se încheie automat la timpul
convenit prin contract și dacă sunteți gravidă, fără a fi nevoie
de o reziliere.
În cazul unui aviz de modificare, într- o reziliere de urgență sau
în alte forme speciale de încetare a contractului de muncă, vă
rugăm să contactați imediat biroul pentru libera circulație a
lucrătorilor sau un avocat.

Legienstraße 22, 24103 Kiel
Telefon: +49 (0)431 5195-170
E-Mail: gutearbeit@sh.arbeitundleben.de
www.sh.arbeitundleben.de

Proiectul este susținut de către Ministerul pentru economie,
circulație, muncă, tehnologie și turism din Schleswig-Holstein7
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Important :
Împotriva unei rezilieri puteți depune plângere în termen de
trei săptămâni de la primirea acesteia.
Un preaviz nu poate fi datat retroactiv.
Este important sa puteți dovedi când ați primit rezilierea
(de exemplu, păstrarea plicului, indicarea de martori).
În Germania, angajatorul vă poate concedia chiar dacă sunteți
în concediu medical.
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