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هو مشروع في سوق العمل يجري تمويله جزئياً من خالل الصندوق االجتماعي التابع لالتحاد األوروبي .يقوم المشروع بنا ًء على مهمة
من مجلس إدارة بلدية كروكوم .بدأ المشروع في  1مايو /أيار  2008ويستمر حتى  30أبريل /نيسان  .2011حيث سيقوم نافيغاتور
من خالل التعاون الوثيق مع القطاع الصناعي والتجاري بتسهيل عملية الدخول إلى سوق العمل على األشخاص الذين يقفون خارج سوق
العمل .الهدف أيضاً هو إعداد المشاركين للشروط السائدة في الحياة العملية ومساعدتهم إلى ح ّد كبير كي يصبح من السهل توظيفهم من
.خالل الدراسة واإلجراءات التدريبية وكذلك التطابق والتعليم المكيّـف

يبيـّن الطريق إلى العمل
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أطراف التعاون مع بلدية كروكوم هي :مكتب العمل ،ومركز التعليم في كروكوم ،والمدرسة األهلية العليا بيركا ،واتحاد الصداقة الدولية
.في كروكوم  ،وبلدية أوسترسوند

لالتصال

رئيس المشروع
61 0640-168 fredrik.westberg@krokom.se
مساعد في المشروع
68 0640-161 owen.laws@krokom.se
مدرب
68 0640-161 goran.eleklint@krokom.se
ّ
				مدربة
65 0640-168 mimi.finnstedt@krokom.se
ّ
مدربة
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ّ
مدرب
45 0640-162 tahar.khalfallah@krokom.se
ّ
مدربة
64 0640-168 kristina.wallner@krokom.se
ّ
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نحن نقدم لك
...مدربًا شخصياً يمكنه أن
ّ
يق ّدم لك محادثات منهجية وحافزة

•

يعلمك كيف تكتب طلبات العمل

•

يدعمك عندما تبحث عن عمل

•

يساعدك في العثور على التعليم المناسب

•

يساعدك على إعداد الئحة بمعارفك وخبراتك السابقة وتقييمها

•

			يساعدك على تأمين التدريب العملي لدى إحدى الشركات أو لدى أحد أرباب العمل في القطاع العام ،حيث يمكنك أن تلتقي برفاق العمل وأن
ً
عمال
.تتدرب على اللغة السويدية وأن تكوّن عالقات لتجد

•

نشاطات جماعية تمكـّنك من الحصول على
تدريب على العثور على عمل من خالل التمارين العملية

•

.معرفة بالمجتمع السويدي وبسوق العمل وكذلك بالقواعد واإلجراءات الروتينية والرموز السارية فيه

•

القيام بزيارات دراسية إلى الشركات وإلى أماكن العمل الموجودة في المنطقة

•

.دراسات تتناسب مع احتياجاتك

•

...نافيغاتور هو
مشروع في سوق العمل يهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز وضعك ،بمختلف الوسائل ،لكي تتمكن بسهولة من الدخول إلى سوق العمل .يريد نافيغاتور أن
يستفيد من الحافز الذي لديك كي تتمكن من استخدامه في حياتك المهنية وفي المجتمع بشكل عام .إن نافيغاتور هو صلة الوصل الهامة بين الباحثين عن العمل
.وأرباب العمل

...طموحنا هو أنك

...نحن نشترط منك
مدربك
أن تشارك بشكل فعال في المحادثات والنشاطات الجماعية والتدريب العملي ،حسب االتفاق مع ّ

•

أن تبحث عن عمل بشكل فعال

•

أن تلتزم بالمواعيد وأن تبلـّغ عن غيابك في حالة المرض أو ألي سبب آخر

•

.بالتوازي مع البرنامج التعليمي الذي تخضع له في نافيغاتور )/SFIأن تقوم ،عندما يلزم ذلك ،بمتابعة دراساتك في (إس إف إي

•

تتمكن بأسرع وقت ممكن من الخروج إلى العمل أو الدراسة .نحن ننطلق من خبراتك ومعارفك اللغوية ومقدراتك المهنية السابقة ومن دراساتك وخبراتك
.العملية السابقة كي نضع خطة فردية تناسبك
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