هل تبحث عن عمل في مجال البناء؟
لكل من الوافدين الجدد
تدعم شركة  Galaxen Byggوتخلق
َ
فرص عم ٍل في مجال البناء ٍ
واألشخاص العاطلين عن العمل لفترة طويلة.
تواصل معنا لمعرفة المزيد!

كيف يمكن لشركة  Galaxen Byggمساعدتك؟

الشروط الخاصة بالوافدين الجدد:
•

يجب أن تكون مس َّجال ً لدى مكتب العمل
" "Arbetsförmedlingenبصفتك باحثا ً عن عمل.

•

سنتعرف على أهدافك وخبراتك المهنية ،ونجد ما يناسبها ضمن احتياجات
أصحاب العمل.

يجب أن تُعتبَر وافدا ً جديدا ً بحسب تعريف مكتب العمل:
شخص باح ٌ
ث عن عمل وحاصل على تصريح إقامة منذ أقل
من  63شهراً.

•

ولكي تتمكن شركة  Galaxen Byggمن مساعدتك ،فإن أهم نقطة هي
أن تكون راغبا ً بالعمل في مجال البناء ،مثال ً كنجَّار أو دهَّان أو كهربائي
أو في تركيب أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف ،أو كمهندس إنشاءات.

إذا كانت لديك خبرة في مجال البناء فهذه ميزة لصالحك ،لكن
إذا لم تكن لديك خبرة فيكفي أن تكون راغبا ً في بدء حياة
مهنية جديدة في مجال البناء.

•

يجب أن تكون قادرا ً على التواصل باللغة السويدية.

إذا كنت قد وصلت مؤخرا ً إلى السويد ،أو كنت عاطال ً عن العمل لفترة
طويلة ،يمكن لشركة  Galaxen Byggمساعدتك لتجد عمال ً في مجال
التمرن المهني (براتب) مع
البناء .وقد تتاح لك في بعض الحاالت فرصة
ُّ
التدريب بهدف الحصول على مؤهالت مهنية.

الشروط الخاصة بالعاطلين عن العمل لفترة طويلة:

من أجل تقديم طلب المساعدة من شركة  ،Galaxen Byggعليك ملء
استمارة طلب وإرسالها إلى الموظف المعني ِّ المناسب في منطقة سكنك.
ت أساسي ٍة عنك ،وما
وعندما نستلم طلبك ،سنلتقي بك لمعرفة معلوما ٍ
تمتلكه من معارف وخبرات .وبعد ذلك سنعمل معك للعثور على العمل
المناسب لك .إذا وجدنا ما يناسبك لدى صاحب عم ٍل ما ،ستساعدك شركة
 Galaxen Byggفي تجهيز وثائق التوظيف ،وترتيب أمورك في
مكان العمل ،ومن ثم ستتواصل معك بشكل دوري لالطمئنان على ُحسن
سير أمورك.

•

يجب أن تكون مس َّجال ً لدى مكتب العمل
" "Arbetsförmedlingenبصفتك باحثا ً عن عمل.

•

ويقرر ما إذا
سيدرس مكتب العمل " "Arbetsförmedlingenالوضع
ِّ
كان ينبغي تقديم دعم مالي لصاحب العمل ،ويعتمد ذلك على نوع
التوظيف .والهدف هو أن تحصل في النهاية على عمل نظامي من دون
دعم حكومي.
أي ٍ

يجب أن تُعت َبر عاطال ً عن العمل لفترة طويلة بحسب تعريف
مكتب العمل :أي أن عمرك  52سنة على األقل وأنت عاطل
عن العمل بشك ٍل كامل منذ  25شهراً .أو أن عمرك بين 22
و 52سنة وأنت عاطل عن العمل ومسجَّل لدى مكتب العمل
على أنك باح ٌ
ث عن عمل لمدة  09يوما ً على األقل خالل
فترة طولها أربعة أشهر.

•

أساس غير ربحي ،وهي
شركة  Galaxen Byggقائمة ٌ بالكامل على
ٍ
تمارس عملها منذ العام  .2093ونحن نساعد ما يقارب  299شخص كل
عام في الحصول على وظيفة .تواصل معنا لمعرفة المزيد!
ٍ

إذا كانت لديك خبرة في مجال البناء فهذه ميزة لصالحك ،لكن
إذا لم تكن لديك خبرة فيكفي أن تكون راغبا ً في بدء حياة
مهنية جديدة في مجال البناء.

•

يجب أن تكون قادرا ً على التواصل باللغة السويدية.

يمكنك الحصول على استمارات الطلب ومعلومات االتصال في
الموقع اإللكتروني galaxenbygg.se

