
 
 
 

Einladung zum 
 

„Marktplatz der Begegnungen“ 
#WirtschaftHilft der Ukraine 

 

Freitag, 24. Juni 2022, 10-13 Uhr 
Handelskammer Hamburg, Börsensäle, Erdgeschoss 

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 
 
Am 24. Juni 2022 veranstaltet die Handelskammer einen weiteren „Marktplatz der 
Begegnungen“. Ziel der Veranstaltung ist es, den Austausch und das gegenseitige 
Kennenlernen zwischen Menschen aus der Ukraine und Wirtschaftsvertretern zu ermöglichen 
und Möglichkeiten zur Beschäftigung (Praktikum, Minijob, Teilzeit, Vollzeit usw.) zu eruieren. 
Auch Themen und Angebote zum sozialen Zusammenhalt und zur gesellschaftlichen Teilhabe 
werden über den “Marktplatz der Begegnungen” bespielt.  
 
Wir möchten Sie herzlich zu dieser Veranstaltung einladen. Ihre Teilnahme ist kostenfrei, eine 
verbindliche Anmeldung aber erforderlich. 
 
Jetzt zum „Marktplatz der Begegnungen“ anmelden: 
 

 

https://www.ihk.de/hamburg/marktplatz 
 
Anmeldeschluss: 21. Juni 2022 

 
 
Sollten Sie kein oder kaum Deutsch bzw. Englisch sprechen, können Sie gerne jemanden 
mitbringen, der Ihnen bei der Übersetzung hilft. Es werden an dem Tag auch einige wenige 
Übersetzer vor Ort sein. Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und bitten 
um Einhaltung der Abstandsregelung. 
 
Für Fragen zur Veranstaltung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: marktplatz@hk24.de. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  
 
 

Mit freundlichen Grüßen  
Stefanie Gotthardt und Christine Hohmann  
 

Handelskammer Hamburg  
Geschäftsbereich Fachkräfte und Lebenswerte Metropole 
 
 
 
 
So erreichen Sie uns 
 

 

 

Wir empfehlen Ihnen, mit Bussen und 
Bahnen zu uns zu kommen. 
 

Bahn und Bus 
S-Bahn Jungfernstieg S1/S2/S3;  
U-Bahn Jungfernstieg U1/U2/U4;  
U-Bahn Rathaus U3;  
Rathausmarkt: MetroBus 3/4/5/6, Bus 109 
und Schnellbus 31/34/35/36/37 
 

Fernbahn 
Hauptbahnhof (Fußweg etwa 15 Minuten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Запрошення на  
 

«Біржу зустрічей – Україна» 
#WirtschaftHilft der Ukraine 

 

П’ятниця, 24 червня 2022 року, з 10:00 до 13:00  
Торгова палата Гамбурга, біржові зали, перший поверх 

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 
 
24 червня 2022 року Торгова палата Гамбурга організує вже другу «Біржу зустрічей». 
Мета заходу – дати можливість людям з України та представникам бізнесу 
познайомитися один з одним, щоб разом шукати різні форми працевлаштування 
(стажування, міні-робота, робота на неповну/повну ставку тощо). Крім того, на «Біржі 
зустрічей» буде приділено увагу темам та пропозиціям, пов'язаним із соціальною 
згуртованістю та участю в житті суспільства. 
 
Ми раді запросити вас на цю подію. Ми сердечно запрошуємо вас на цей захід. Участь 
безкоштовна, але обов'язкова реєстрація. 
 
Зареєструйтесь на «Біржу зустрічей» прямо зараз: 
 

 

https://www.ihk.de/hamburg/marktplatz 
 
Дедлайн реєстрації: 21 червня 2022 року 

 
Якщо ви не володієте німецькою мовою, ви можете взяти з собою когось, хто допоможе 
вам з перекладом. На заході також будуть присутні перекладачі. Ми рекомендуємо 
використання захисної маски та дотримання соціальної дистанції. 
 
Якщо у вас виникли запитання щодо заходу, не соромтеся звертатися до нас: 
marktplatz@hk24.de. 
 
Ми будемо раді бачити Вас! 
 
З найкращими побажаннями 
Стефані Готхардт і Крістін Хоманн 
 
Handelskammer Hamburg / Торгова палата Гамбурга  
Команда відділу «Людський капітал» 
 
 
Як нас дістатися 
 

 

 Рекомендуємо приїхати до нас громадським 
транспортом. 
 

Метро: 
S-Bahn S1/S2/S3 (станція Jungfernstieg); 
U-Bahn U1/U2/U4 (станція Jungfernstieg); 
U-Bahn U3 (станція Rathaus) 
 
Автобус: 
3/4/5/6, 109, автобус-експрес 31/34/35/36/37 
(зупинка Rathausmarkt) 
 

Поїзди далекого сполучення: 
Якщо ви приїхали до Гамбурга електричкою 
або потягом, дорога пішки від головного 
вокзалу (Hauptbahnhof) складає 15 хвилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приглашение на 
 

«Биржу встреч – Украина“ 
#WirtschaftHilft der Ukraine 

 

Пятница, 24 июня 2022 г., с 10:00 до 13:00 
Торговая палата Гамбурга, биржевые залы, первый этаж 

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 
 
24 июня 2022 года Торговая палата Гамбурга организует уже вторую «Биржу встреч». 
Цель мероприятия – предоставить украинцам и фирмам площадку для знакомства, 
общения и совместного поиска возможностей трудоустройства (стажировка, мини-
работа, работа на неполную/полную ставку и т.д.). Кроме того, на «Бирже встреч» будет 
уделено внимание темам и предложениям, связанным с социальной сплочённостью и 
участием в жизни общества.  
 
Мы сердечно приглашаем вас на данное мероприятие. Участие бесплатное, но 
обязательна регистрация. 
 
Зарегистрируйтесь на «Биржу встреч» прямо сейчас: 
 

 

https://www.ihk.de/hamburg/marktplatz 
 
Срок подачи заявок: до 21 июня 2022 года 

 
Если вы не владеете немецким языком, то вы можете взять с собой кого-нибудь, кто 
поможет вам с переводом. На мероприятии также будет присутствовать некоторое 
количество переводчиков. Мы рекомендуем ношение защитной маски и просим 
соблюдать социальную дистанцию. 
 
По любым вопросам, связанным с мероприятием, обращайтесь по электронному 
адресу: marktplatz@hk24.de. 
 
Мы будем рады видеть вас!  
 
 

С наилучшими пожеланиями  
Стефани Готтхардт и Кристин Хоманн   
 

Handelskammer Hamburg / Торговая палата Гамбурга  
Команда отдела «Человеческий капитал» 
 
 
Как до нас добраться 
 

 

 

Рекомендуем приехать к нам на общественном 
транспорте. 
 

Метро:  
S-Bahn S1/S2/S3 (станция Jungfernstieg); 
U-Bahn U1/U2/U4 (станция Jungfernstieg); 
U-Bahn U3 (станция Rathaus) 
 
Автобус: 
3/4/5/6, 109, автобус-экспресс 31/34/35/36/37 
(остановка Rathausmarkt) 
 

Поезд дальнего следования: 
Главный вокзал (Hauptbahnhof): ок. 15 минут пешком 

 


