Navigator ...
نویگاتور یک پروژه بازار کاریست که بخشا توسط صندوق اجتماعی اتحادیه اروپا تامین مالی می شود .این کار بر پایه ماموریتی است که هیئت
رئیسه کمون کروکوم به ما داده است .پروژه در اول ماه مه  2008آغاز شد و تا  30آوریل  2011ادامه خواهد داشت .نویگاتور در همکاری با
شرکت های خصوصی ورود بیکارانی که تا بازار کار فاصله زیادی دارند به بازار کار را فراهم می آورد .هدف همچنین آماده کردن شرکت کنندگان
در پروژه به شناخت از شرایط زندگی کاری و یاری رساندن به آنها در جهت هر چه بیشتر قابل استخدام شدن آنهاست .این کار از راه شناخت و ثبت
.سوابق حرفه ای و تحصیلی شرکت کنندگان و رهنمود و آموزش آنها و نیز معرفی کارهای مناسب با آموزش و حرفه مربوط به آنهاست

نویگاتور راه کار را نشان می دهد
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همکارهای کمون کروکوم در این پروژه عبارتند از اداره کاریابی و مرکز آموزش کروکوم و آموزشگاه مردمی بیرکا و اتحادیه کارگاه بین المللی
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:ما امکانات زیر را به شما ارائه می کنیم
مربی یا راهنمای فردی که
بصورت ساختاری و عالقه برانگیز با شما گفتگو کند
نوشتن درخواست کار را به شما بیاموزد
هنگام جستجوی کار از شما پشتیبانی کند
در پیدا کردن آموزش درست به شما کمک کند
در گردآوری و ارزیابی تجربه ها و تحصیالتتان به شما یاری رساند
در یافتن محل کارآموزی در یک شرکت خصوصی یا کارفرمای دولتی به شما کمک کند .در محل کارآموزی با همکاران
.آشنا می شوید و زبان سوئدی را تمرین می کنید و برای یافتن کار با دیگران ارتباط پیدا می کنید
فعالیت گروهی که بشما
امکان میدهد که با تمرین های عملی دنبال کار بگردید
در مورد جامعه سوئد و بازار کار و همچنین قوانین و مقررات و کد آداب و معاشرت اطالعات می دهد
امکان بازدید از شرکت و محل کارهای موجود در منطقه را فراهم می آورد
دوره های آموزشی مناسب با نیاز شما را عرضه می کند

خواست ما اینست که شما

بموجب توافق با مربی تان در گفتگوها و فعالیت های گروهی و کارآموزی فعاالنه شرکت کنید
فعاالنه دنبال کار بگردید
وقت شناس باشید و در صورت غیبت بدلیل ابتال به بیماری یا دلیل دیگر مورد را گزارش دهید
.در موارد مشخص در کالس زبان سوئدی برای مهاجران موازی با برنامه آموزشی نویگاتور شرکت کنید
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پروژه بازار کاریست که مهمترین هدفش تقویت شماست تا بتوانید براحتی وارد بازار کار شوید .نویگاتور میخواهد از نیروی محرک
شما بهترین بهره برداری را بکند و آنرا برای زندگی کاری و اجتماعی قابل استفاده سازد .نویگاتور مهمترین حلفه ارتباطی بین
.کارجو و کارفرماست
خواست ما اینست که
شما هر چه زودتر یا وارد بازار کار شوید یا شروع کنید به درس خواندن .ما از تجربه ها و دانش زبانی و حرفه ای و نیز سوابق
.کاری پیشین شما حرکت می کنیم تا یک طرح انفرادی برای شما پیدا کنیم
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