Pe cine mă pot baza la nevoie?

Stimată consilieră personală, stimate consilier personal,
Vă felicităm pentru înființarea societății dumneavoastră!
Apreciem angajamentul și implicarea dumneavoastră. Ca
membru al Camerei de Comerț a Austriei Inferioare, vă stă
la dispoziție o ofertă bogată de servicii. O trecere în revistă a
acestora puteți găsi la următorul link:
www.daheimbetreut-noe.at

SERVICIILE NOASTRE DINTR-O PRIVIRE:
Informații privind grupul dumneavoastră profesional
Aici găsiți următoarele informații și linkuri:
• Înregistrarea societăților
• Îndrumare și fișă de observații consiliere personală
• Materiale gratuite pentru învățarea limbii germane
• Program de formare
www.wko.at/branchen/noe/gewerbehandwerk/ personenberatungbetreuung/SelbstaendigePersonenbetreuer.html

NOUL CONSILIER ONLINE
Aici găsiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră individuale
și formulare importante și adrese de contact în 11 limbi.
www.personenbetreuung.wkoratgeber.at

MODELE DE CONTRACTE
Vă punem la dispoziție gratuit
următoarele modele de contracte în 7
limbi:
• Contract de consultanță
• Contract organizație

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/
personenberatung-betreuung/mustervertraegebeilagen.html

CONTACTE
CELE MAI IMPORTANTE CONTACTE, DINTR-O PRIVIRE
GRUPA PROFESIONALĂ DE CONSILIERE ȘI
CONSULTANȚĂ PERSONALĂ NÖ
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St Pölten
Telefon: +43 2742 851-19190
Telefax: +43 2742 851-19199
E-mail:
dienstleister.gesundheit@wknoe.at Web:
www.daheimbetreut-noe.at

INFOHOTLINE SVA
Pentru întrebări privind asigurarea socială (SVA
comercial) vă rugăm să contactați direct
VersicherungsService SVA la: vs.noe@svagw.at,
telefon 05 08 08 - 2022 GesundheitsService SVA
la: gs.noe@svagw.at, telefon 05 08 08 - 2042
PensionsService SVA la: pps.noe@svagw.at,
telefon 05 08 08 - 2032

BIROUL DUMNEAVOASTRĂ DISTRICTUAL
Aici găsiți contacte pentru birourile federale
individuale din Austria Inferioară:
Birouri districtuale WKNÖ-- Contact cu lucrătoriiWKO.at, Rubrica unități organizație

MESAJE DE OPERARE ÎN AUSTRIA
INFERIOARĂ
Vă rugăm să ne contactați la:
E-mail: mds@wknoe.at
Telefon: +43 2742 851-13512, 13513
Pentru informații suplimentare privind activitățile de
consiliere personală și organizarea consilierii personale
(agenții de plasare), vă rugăm să contactați biroul de
specialitate la:
E-mail:
dienstleister.gesundheit@wknoe.at
Telefon: +43 2742 851-19190
În cazul în care aveți sediul societății în alt land federal sau
intenționați să transferați sediul în alt land federal, vă rugăm
să vă adresați camerei de comerț respective. Aici găsiți toate
adresele și numerele de telefon:
www.wko.at/branchen/noe/gewerbehandwerk/ personenberatungbetreuung/SelbstaendigePersonenbetreuer.html

Vă urăm un bun început al societății și mult succes!
Cu salutări cordiale

Robert Pozdena
lider al grupului specializat

Mgr. Andrea Servus, MSc, MBA
manager al grupului specializat

