	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Destek ve eşleştirme
Bize geldiğiniz zaman, yeni işiniz ya da eğitiminiz için ilk adımı atmış oluyorsunuz.
İşinize giden yolda sizi destekleyen ve size eşleştirme sağlayan hem gözetmeniniz hem
de iş danışmanınız yanınızdadır. Bizim amacımız, size uygun olan işi ya da eğitimi
mümkün olan en hızlı şekide bulmanızı sağlamaktır.
Hızlı bir şekilde yeni bir işe başlamaya hazır mısınız?
Sizin profilinize uyan işlere dayanan bağlantılar kurma konusunda size yardımcı
oluyoruz. Bizim ağımız, birçok sektör ve yerleşimi kapsamaktadır ve siz bu bağlantılara
erişebilirsiniz. Her şey, size uygun olan işi en hızlı şekilde bulmanız içindir. Bizim iş
danışmanlarımız, her gün farklı işverenlerle çalışıyorlar ve ağımız bu nedenle sürekli
genişliyor. Kurumların personel ihtiyaçlarını sürekli güncel tutuyoruz ve açık
pozisyonlarla profilinizi eşleştiriyoruz.
Bir değişim ile mi karşı karşıyasınız ya da nerede çalışacağınız konusunda mı
emin değilsiniz?
Sizin yanınızda bir gözetmen bulunuyor ve işinize ya da eğitiminize giden yolu ve
işgücünüzün grafiğini birlikte oluşturuyorsunuz. Mevcut olan konu eğitim ise, o zaman
farklı eğitimler arasında doğru olanı seçmek için ve eğitiminize en hızlı şekilde
başlayabilmek için eğitim- ve meslek danışmanından yardım ve destek alabilirsiniz.
O zaman şunu yapıyorsunuz
'Destek ve eşleştirme' programı hakkında daha fazla bilgi almak için, İstihdam
Bürosundaki gözetmeniniz ile iletişim kurabilir ya da bize e-posta gönderebilirsiniz,
böylece biz de size nyttjobb@workforyou.se adresinde yardımcı olabiliriz. Hangi şehre
gitmek istediğinizi e- postanızda belirtiniz ki bu sayede sizin yakınınızdaki bir
çalışanımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.
Görüşmek üzere!
Hakkımızda: Work for you, iş dünyasında on yılı aşkın süredir varlığını sürdürmektedir.
Bünyemizde kişileri doğru iş ile eşleştirmek için uzun zamandır deneyime sahip olan
işletme ve işgücü piyasası hakkında derin bir bilgiye sahip olan yaklaşık 300 gözetmen
ve danışman çalışmaktadır. Bizim için ortak olan insanlar için bir tutkuya sahip olmamız
ve herkesin bir potansiyeli olduğuna inanmamızdır. Başka bir dil mi konuşuyorsunuz?
Çalışanlarımızın birçoğu birden fazla dil bilmektedir ve dil desteği alarak çalışma
konusunda da birçok deneyimimiz bulunmaktadır. Hakkımızda daha fazlasını
www.workforyou.se sitesinden okuyabilirsiniz.
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