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Temporärer Co-Working-Space bei neuland - Büro für Informatik in Bremen
Wir wollen - wie viele andere - ukrainischen Menschen das Ankommen und den Aufenthalt in Deutschland
erleichtern. Dazu gehören zunehmend auch Orte, an denen gearbeitet, sich informiert und ausgetauscht
werden kann.
Was bieten wir an?
Wir bieten in Bremen ab dem 01.05.2022 kostenlose Co-Working-Arbeitsplätze für ukrainische
Entwickelnde, Öffentlichkeitsarbeitende, Lehrende und Lernende sowie allen anderen Professionen, die im
Exil weitermachen wollen, an.
Wer ab sofort kostenlos einen Schreibtisch, einen Platz für das eigene Notebook, kostenlose Bandbreite
und Kommunikationsmittel für die Arbeit braucht, kann sich gerne an uns wenden. Wir haben zunächst 15
Schreibtische mit Monitoren vorbereitet, 5 davon sind auch komplett mit Rechnern, Bildschirm und
Tastatur ausgestattet. Auch unsere hochverfügbare Internetanbindung kann genutzt werden.
In unserem Loft könnt Ihr konzentriert arbeiten, Besprechungen und Workshops durchführen,
präsentieren oder nicht zuletzt - bei einem Tee oder Kaffee - Gespräche führen.
Wir können Euch auch ein wenig bei Übersetzungen und Behördenkontakten helfen und teilen gerne den
Zugang in das breite Netzwerk in Bremen und Norddeutschland.
Wer sind wir?
Wir entwickeln mit 140 Kolleg:innen Software für den E-Commerce. Und nicht erst seit Corona gehört dazu
auch die Zusammenarbeit auf räumlicher Distanz.
Ihr findet uns in Bremen in der Überseestadt (https:// www.neuland-bfi.de/arbeiten- bei-uns), 10 Minuten
vom Stadtzentrum Bremens entfernt. (https://goo.gl/maps/umkXRDTuThtLBnpj8)
Interesse? Was müsst Ihr tun?
Bei Interesse meldet Euch unter coworking@neuland-bfi.de und hinterlasst Eure Kontaktdaten oder
schreibt uns eine Direktnachricht über unsere Social Media Kanäle. Die findet Ihr etwas weiter unten.
Was kostet ein Arbeitsplatz?
Nichts. Wir übernehmen alle Kosten. Und die alltäglichen Probleme z.B. mit Eurer technischen Ausstattung
lösen wir gemeinsam, sobald sie auftreten.
Wie lange gilt das Angebot?
Wir haben unseren Co- Working-Space erstmal für 6 Monate geplant.
Wir freuen uns auf Euch!
Disclaimer: Unser pro bono Angebot verfolgt keine kommerziellen Interessen und tritt auch nicht in
Konkurrenz mit gewerblichen Anbietenden. Wir wenden uns auch an Multiplikator:innen: Bitte geben Sie
diese Information gerne an Interessenten weiter.
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Ukrainische Übersetzung:
Тимчасовий коворкінг-простір в Нейланді - büro für Informatik в Бремені.
Ми, як і багато інших, хочемо, щоб українцям було легше приїжджати і залишатися в Німеччині. Це все частіше
включає в себе місця, де люди можуть працювати, отримувати інформацію та обмінюватися ідеями.
Що ми пропонуємо?
Ми пропонуємо безкоштовні коворкінг-простори в Бремені з 1.5.2022 для українських розробників,
працівників зв'язків з громадськістю, вчителів та учнів, а також всіх інших професій, які хочуть продовжувати
працювати у вигнанні.
Кожен, кому потрібен стіл, місце для власного ноутбука, безкоштовна пропускна здатність і засоби зв'язку для
роботи відтепер, може зв'язатися з нами. Спочатку ми підготували 15 столів з моніторами, 5 з яких також
повністю оснащені комп'ютерами, екраном і клавіатурою. Ви також можете скористатися нашим бездротовим
доступом до Інтернету з високою доступністю.
У нашому горищі ви можете сконцентруватися на своїй роботі, проводити зустрічі та воркшопи, давати
презентації або, не в останню чергу, вести бесіди за чашкою чаю або кави.
У нашому горищі ви можете сконцентруватися на своїй роботі, проводити зустрічі та воркшопи, давати
презентації або, не в останню чергу, вести бесіди за чашкою чаю або кави.
Ми також можемо трохи допомогти вам з перекладами та контактами з органами влади і раді поділитися
доступом до широкої мережі в Бремені та Північній Німеччині.
Хто ми?
Ми, https://www.neuland-bfi.de, розробляємо програмне забезпечення для електронної комерції зі 140
колегами. І не тільки тому, що Corona це включало спільну роботу на відстані.
Ви можете знайти нас у Бремені в Überseestadt (https://www.neuland-bfi.de/arbeiten- bei-uns ), в 10 хвилинах від
центру Бремена. https://goo.gl/maps/umkXRDTuThtLBnpj8.
Зацікавлені? Що ти маєш робити?
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з нами в coworking@neuland-bfi.de, залиште свої контактні дані під
цією публікацією або надішліть нам пряме повідомлення.
Скільки коштує робоче місце?
Ніщо. Ми оплачуємо всі витрати. І ми вирішимо повсякденні проблеми, наприклад, з вашим технічним
обладнанням, разом, як тільки вони виникнуть.
Як довго діє пропозиція?
Ми запланували наш коворкінг-простір на 6 місяців.
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами!
Застереження:
Наша пропозиція pro bono не переслідує жодних комерційних інтересів і не конкурує з комерційними
постачальниками.
Ми також звертаємося до мультиплікаторів: Будь ласка, не соромтеся передавати цю інформацію зацікавленим
сторонам.
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Englische Übersetzung:
Temporary co-working space at neuland - Büro für Informatik in Bremen.
We - like many others - want to make it easier for Ukrainian people to arrive and stay in Germany. This
increasingly includes places where people can work, get information and exchange ideas.
What do we offer?
We are offering free co-working spaces in Bremen from 1.5.2022 for Ukrainian developers, public relations
workers, teachers and learners as well as all other professions who want to continue working in exile.
Anyone who needs a desk, a place for their own notebook, free bandwidth and communication tools to work
from now on is welcome to contact us. We have initially prepared 15 desks with monitors, 5 of which are also
fully equipped with computers, screen and keyboard. You can also use our high-availability internet connection.
In our loft, you can concentrate on your work, hold meetings and workshops, give presentations or, last but not
least, hold conversations over a cup of tea or coffee.
We can also help you a little with translations and contacts to authorities and are happy to share access to the
wide network in Bremen and Northern Germany.
Who are we?
We, https://www.neuland-bfi.de, develop software for e-commerce with 140 colleagues. And not just since
Corona has this included working together at a distance.
You can find us in Bremen in the Überseestadt (https://www.neuland-bfi.de/arbeiten-bei- uns ), 10 minutes from
the city centre of Bremen. https://goo.gl/maps/ umkXRDTuThtLBnpj8.
Interested? What do you have to do?
If you are interested, please contact us at coworking@neuland-bfi.de, leave your contact details below this post
or send us a direct message.
What does a workplace cost?
Nothing. We pay all the costs. And we'll solve everyday problems, e.g. with your technical equipment, together
as soon as they arise.
How long is the offer valid?
We have planned our co-working space for 6 months.
We look forward to seeing you!
Disclaimer:
Our pro bono offer does not pursue any commercial interests and does not compete with commercial
providers.
We also address multipliers: Please feel free to pass this information on to interested parties.
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Russische Übersetzung:
Временное пространство для совместной работы в neuland - büro für Informatik в Бремене.
Мы - как и многие другие - хотим, чтобы украинцам было легче приехать и остаться в Германии. Это все
больше включает в себя места, где люди могут работать, получать информацию и обмениваться идеями.
Что мы предлагаем?
С 1.5.2022 мы предлагаем бесплатные коворкинг-пространства в Бремене для украинских разработчиков,
работников по связям с общественностью, учителей и студентов, а также представителей всех других
профессий, которые хотят продолжать работать в изгнании.
Все, кому для работы отныне нужен стол, место для ноутбука, бесплатная полоса пропускания и средства
связи, могут обращаться к нам. Мы изначально подготовили 15 столов с мониторами, 5 из которых также
полностью оборудованы компьютерами, экраном и клавиатурой. Вы также можете воспользоваться нашим
высоконадежным интернет-соединением.
В нашем лофте вы можете сосредоточиться на работе, проводить совещания и семинары, презентации или,
наконец, вести беседы за чашкой чая или кофе.
Мы также можем немного помочь вам с переводами и контактами с властями и с удовольствием поделимся
доступом к широкой сети в Бремене и Северной Германии.
Кто мы?
Мы, https://www.neuland-bfi.de, разрабатываем программное обеспечение для электронной коммерции
вместе со 140 коллегами. И не только со времен Corona это включает совместную работу на расстоянии.
Вы можете найти нас в Бремене в Überseestadt (https://www.neuland-bfi.de/arbeiten- bei-uns ), в 10 минутах от
центра города Бремен. https://goo.gl/maps/ umkXRDTuThtLBnpj8.
Заинтересованы? Что вы должны делать?
Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу coworking@neuland-bfi.de, оставьте свои
контактные данные под этим постом или
отправьте нам прямое сообщение.
Сколько стоит рабочее место?
Ничего. Мы оплачиваем все расходы. А повседневные проблемы, например, с вашим техническим
оборудованием, мы будем решать вместе, как только они возникнут.
Как долго действует предложение?
Изначально мы планировали наше коворкинг-место на 6 месяцев.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Отказ от ответственности:
Наше предложение pro bono не преследует никаких коммерческих интересов и не конкурирует с
коммерческими поставщиками услуг.
Мы также обращаемся к мультипликаторам: Пожалуйста, не стесняйтесь передавать эту информацию
заинтересованным лицам.
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Polnische Übersetzung:
Tymczasowa przestrzeń co-workingowa w neuland - büro für Informatik w Bremie.
My - podobnie jak wielu innych - chcemy ułatwić obywatelom Ukrainy przyjazd i pobyt w Niemczech. Obejmuje to w
coraz większym stopniu miejsca, w których ludzie mogą pracować, zdobywać informacje i wymieniać się pomysłami.
Co oferujemy?
Od 1.5.2022 r. oferujemy bezpłatne miejsca pracy w Bremie dla ukraińskich programistów, pracowników public
relations, nauczycieli i osób uczących się, a także przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą kontynuować pracę na
emigracji.
Wszystkich, którzy potrzebują biurka, miejsca na własnego notebooka, wolnego pasma i narzędzi komunikacyjnych do
pracy od zaraz, zapraszamy do kontaktu z nami. Wstępnie przygotowaliśmy 15 biurek z monitorami, z których 5 jest
również w pełni wyposażonych w komputery, ekran i klawiaturę. Można również korzystać z naszego łącza
internetowego o wysokiej dostępności.
Na naszym poddaszu można skoncentrować się na pracy, organizować spotkania i warsztaty, prowadzić prezentacje,
a także prowadzić rozmowy przy filiżance kawy lub herbaty.
Możemy również pomóc w tłumaczeniach i kontaktach z urzędami oraz chętnie udostępnimy szeroką sieć kontaktów
w Bremie i północnych Niemczech.
Kim jesteśmy?
Firma https://www.neuland-bfi.de wraz ze 140 współpracownikami tworzy oprogramowanie dla handlu
elektronicznego. I nie tylko od czasu programu Corona dotyczy to współpracy na odległość.
Można nas znaleźć w Bremie, w dzielnicy Überseestadt (https://www.neuland-bfi.de/ arbeiten-bei-uns ), 10 minut od
centrum miasta. https://goo.gl/maps/ umkXRDTuThtLBnpj8.
Zainteresowany? Co musisz zrobić?
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres coworking@neuland-bfi.de, pozostawienie swoich danych
kontaktowych pod tym postem lub wysłanie nam
bezpośredniej wiadomości.
Ile kosztuje miejsce pracy?
Nic. Ponosimy wszystkie koszty. A codzienne problemy, np. związane z wyposażeniem technicznym, będziemy
rozwiązywać wspólnie, gdy tylko się pojawią.
Jak długo ważna jest oferta?
Naszą przestrzeń co-workingową zaplanowaliśmy na 6 miesięcy.
Czekamy na Ciebie!
Zastrzeżenie:
Nasza oferta pro bono nie ma charakteru komercyjnego i nie stanowi konkurencji dla podmiotów komercyjnych.
Zajmujemy się także multiplikatorami: Zachęcamy do przekazania tej informacji zainteresowanym osobom.
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