Sayın Bayanlar ve Baylar,
Recklinghausen bölgesindeki Jobcenter ofisimize yaptığınız tüm ziyaretleriniz esnasında özellikle sağlığınız
ve refahınız bizim için çok önemlidir. Güncel durum nedeniyle bizler de şu anda tüm Recklinghausen
bölgesindeki vatandaşlarımız için koronavirüsü ile enfeksiyon riskini en aza indirme konusunda elimizden
geleni yapmaya çalışmaktayız. Ziyaretçiler ve çalışanlar arasında gereksiz kişisel temaslardan kaçınmak
adına, daha önce verilen randevularımız haricinde Jobcenter bölge ofislerinde fiilen bulunmaktan
kaçınmanızı rica ediyoruz. Jobcenter çalışanlarımız her halukarda, daha önce de olduğu gibi, iş arayanlar
için sosyal güvenlik ile ilgili tüm hususlarda ve tüm sorularınız ile ilgili size hizmet vermek için burada
olacaklardır. Gerekli durumlarda mutlaka bölge ofisinizde yüz yüze bir görüşmede sağlanacaktır.

Bir sonraki duyuruya kadar, Jobcenter ofislerimizi ziyaret etmeden önce bölge
ofisinizle mutlaka telefonla irtibata geçmenizi rica ediyoruz.
Özel durumlarda elbette Jobcenter çalışanlarımız yüz yüze bir görüşme için sizinle irtibata geçerek, bir
randevu tarihi belirleyeceklerdir. Randevular acil durumlarda kısa bir zaman zarfında gerçekleştirilecektir.
Tüm ziyaretçilerle ve sorunlarıyla eşit oranda ilgilenebilmek için bir sonraki duyuruya kadar, ilçeye bağlı
on şehirde bulunan Jobcenter bölge ofisleri, telefon görüşmeleri için sabit ek süreler ayırmaktadır. Bölge
ofislerine aşağıda belirtilen numaralardan ulaşabilirsiniz.
Telefon görüşmeleri için ek ulaşım saatleri: Pazartesi - Cuma, saat 9:00 – 12:00 arası.
Jobcenter ofisinize ulaştırmak istediğiniz dilekçeleriniz, başvuru evraklarınız veya diğer belgeleriniz için,
yine bölge ofislerinde bulunan posta kutularımızı kullanabilirsiniz. Jobcenter ofisimize evraklarınızı Faks
veya E-Posta yoluyla da ulaştırabilirsiniz.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

13 Mart 2020
Jobcenter bölge ofislerine ait Telefon, Faks ve E-Posta:

Castrop-Rauxel Bölge Ofisi:
Datteln Bölge Ofisi:
Dorsten Bölge Ofisi:
Gladbeck Bölge Ofisi:
Haltern am See Bölge Ofisi:
Herten Bölge Ofisi:
Marl Bölge Ofisi:
Oer-Erkenschwick Bölge Ofisi:
Recklinghausen Bölge Ofisi:
Waltrop Bölge Ofisi:

Telefon
02305 580-0
02363 3736-10
02362 608-0
02043 696-800
02364 10544-0
02366 1810-0
02365 95397-655
02368 69996-0
02361 9384-2828

Faks
02305 580-118
02363 3736-11
02362 608-150
02043 696-810
02364 10544-120
02366 1810-150
02365 95397-699
02368 69996-55
02361 9384-2921

02309 7844-400

02309 7844-150

E-Posta
Castrop-Rauxel@vestische-arbeit.de
Datteln@vestische-arbeit.de
Dorsten@vestische-arbeit.de
Gladbeck@vestische-arbeit.de
Haltern@vestische-arbeit.de
Herten@vestische-arbeit.de
Marl@vestische-arbeit.de
Oer-Erkenschwick@vestische-arbeit.de
RecklinghausenRecklinghausen@vestische-arbeit.de
Waltrop@vestische-arbeit.de

