مربوط به افرادی که به دنبال کار در بخش های مختلف امور ساختمانی هستند
سازمان  Galaxen Byggحمايت ﻻزم و زمينه برای زندگی شغلی در بخش های مختلف امور
ساختمانی را برای افراد تازه وارد و افرادی که برای مدت طوﻻنی بيکار بوده اند ،فراهم می سازد.
برای کسب معلومات بيشتر با ما در تماس شويد.

سازمان  Galaxen Byggبدين ترتيب شما را مورد حمايت قرار داده
می تواند
سازمان  Galaxen Byggافراد تازه وارد يا افرادی را که مدت طوﻻنی
را در بيکاری سپری کرده اند ،در راستای يافتن کار در بخش های
مختلف ساختمانی ياری می رساند .در بسا موارد شما از فرصت استخدام
مبنی بر کارآموزی توام با آموزش ﻻزم بمنظور دريافت شهادتنامهٔ
مسلکی برخوردار می شويد.

شرايط مربوط به شما که تازه وارد کشور شده ايد:


شما بايد بعنوان کارجو نزد ادار ٔه امور کاريابی ثبت نام باشيد.



شما بايد مطابق به تعريف ادار ٔه امور کاريابی يک فرد تازه
وارد شناخته شده باشيد يعنی يک فرد کارجو که حد اکثر 36
ماه قبل اقامه دريافت کرده باشيد.



اگر شما دارای سابق ٔه کاری در بخش های مختلف کار های
ساختمانی باشيد ،اين يک امتياز محسوب می شود .در غير
اين صورت داشتن عﻼقمندی به آغاز نمودن زنده گی شغلی
در عرصه بخش های مختلف امور ساختمانی کفايت می کند.



شما بايد قابليت ارتباط و گفتگو به زبان سويدنی را داشته
باشيد.

ما اهداف و مهارت های مسلکی شما را در نظر گرفته آنرا با نيازمندی
های کارفرما مقايسه می کنيم.
برای دريافت کمک از سوی سازمان  Galaxen Byggشرط اينست که
شما قبل از همه عﻼقمند ايفای وظيفه در بخش های مختلف ساختمانی
بطور مثال نجاری ،رنگمالی ،برقی و نصب کننده سيستم گرمايش و
تهويه ساختمان ها و يا انجنير ساختمانی باشيد.
برای دريافت کمک و حمايت از سوی سازمان  Galaxen Byggبايد يک
فورم درخواست را خانه پری نموده به نفر تماس موظف در منطقه يی که
شما زندگی می کنيد ،ارسال کنيد .بعد از مواصلت و دريافت درخواست
تان با شما مﻼقات نموده طی يک نشست به بررسی و شناسائی سوابق،
علميت و تجربهٔ کاری تان خواهيم پرداخت .بعد از آن همراه با شما برای
يافتن يک کار مناسب سعی و تﻼش به خرج خواهم داد .در صورت يافتن
يک کار مناسب نزد يک کارفرما ،سازمان  Galaxen Byggشما را در
عرصه تهيهٔ اسناد استخدام و گذراندن دورهٔ آشناسازی در محل کار ياری
خواهد رساند و سپس پيشرفت تان را بطور منظم پيگيری خواهد کرد.
ادارهٔ امور کاريابی شرايط موفقيت را بررسی می نمايد و نظر به نوعيت
استخدام در مورد اعطای مساعدت مالی به کارفرما تصميم می گيرد.
هدف اينست که شما در دراز مدت بدون کمک يه يافتن يک استخدام
عادی موفق شويد.
سازمان  Galaxen Byggبه گونهٔ غير انتفاعی فعاليت می نمايد و در
سال  1986ميﻼدی پا به عرصهٔ هستی نهاده است .ما هر سال در حدود
 500نفر را در راستای کار و استخدام ياری می رسانيم .اگر عﻼقمند
کسب معلومات بيشتر هستيد ،لطفا ً با ما در تماس شويد!

شرايط مربوط به شما که برای مدت طوﻻنی بيکار بوده ايد:


شما بايد بعنون کارجو نزد ادارهٔ امور کاريابی ثبت نام باشيد



اداره امور کاريابی مدت طوﻻنی
شما بايد مطابق به تعريف
ٔ
را در بيکاری سپری کرده باشيد که حاکی است از اينکه:
شما سن  25سال را تکميل کرده باشيد و از  12ماه بدينسو
بطور کل وقته بيکار بوده باشيد .شما  15تا  24ساله و بيکار
دوره چهار ماه حد اقل  90روز را
باشيد و در طی يک
ٔ
بعنوان کارجو نزد ادارهٔ امور کاريابی ثبت نام بوده باشيد.



اگر شما دارای سابقهٔ کاری در بخش های مختلف کار های
ساختمانی باشيد ،اين يک امتياز محسوب می شود .در غير
اين صورت داشتن عﻼقمندی به آغاز نمودن زنده گی شغلی
در عرصه بخش های مختلف امور ساختمانی کفايت می کند.



شما بايد قابليت ارتباط و گفتگو به زبان سويدنی را داشته
باشيد.

فورم درخواست و نفر تماس موظف را در galaxenbygg.se
دريابيد

