الدعم واالختيار المناسب
عندما تأتي إلينا ،تكون قد خطوت الخطوة األولى تجاه وظيفتك أو تدريبك الجديد .فإلى جانبك سيكون هناك مشرف واستشاري
توظيف يدعمونك ويختارون ما يناسبك أثناء بحثك عن عمل .إن هدفنا هو أن تعثر بأسرع ما يمكن على وظيفة أو تدريب
يناسبك.

هل أنت مستعد للبدء في وظيفة جديدة عاجال؟
نقدم إليك المساعدة من خالل اتصاالتنا وذلك بناء على نوع الوظائف التي تناسب وضعك .تتسع شبكة اتصاالتنا لتشمل
مجاالت وأماكن مختلفة ويمكنك الوصول إلى تلك االتصاالت .إننا نفعل أي شيء بحيث تعثر على الوظيفة التي تناسبك
.بأسرع ما يمكن .يجهز استشاريو التعيين لدينا تشكيلة من أصحاب العمل يوميا كما أن شبكتنا آخذة في التوسع باستم ا رر
.نحافظ على تحديث معلوماتنا بشأن االحتياجات المؤسسية من الكوادر ونوصل ملفك التعريفي بالوظائف المتاحة
هل تواجه تغير وظيفي أم هل أنت غير متأكد مما ترغب في العمل معه؟
هناك مشرف إلى جانبك ويمكنكما معا وضع خطة لسوق العمل ومسارك في العمل أو الحياة .إذا كان التعليم من الممكن أن
تتعلم ،سوف تتلقى مساعدة استشاري تعليم وتوظيف لتجد طريقك خالل التدريبات المختلفة والدعم بحيث تستطيع بدء تدريبك
بأسرع ما يكون.
هذه هي طريقة البداية
لمزيد من المعل ومات عن برنامج "الدعم واالختيار المناسب" اتصل بمشرك على خدمة التوظيف أو أرسل بريد إلكتروني إلينا
وسوف نساعدك .أدرج في بريدك اإللكتروني المدينة التي ترغب في أن تكون فيها وواحد  nyttjobb@workforyou.seعلى
.من وسوف يتصل بك أحد موظفينا الموجودين في المنطقة المجاورة قريبا
إلى اللقاء.

نبذة عنا
في مجال التوظيف على مدار ما يزيد عن عشر سنوات .يعمل لدينا  300مشرف واستشاري تقريبا من ذوي المعرفة المتعمقة  Work for Youيعمل
بسوق العمل واألعمال مع الخبرة الممتدة في توصيل الشخص المناسب بالوظيفة المناسبة .من الشائع بيننا جميعا أننا شغوفين بالبشر ونؤمن أن لكل إنسان
قد ا رته .هل تتحدث لغة أخرى؟ إن كثير من موظفينا متعددي اللغات كما أن لدينا خب رة واسعة في العمل مع الدعم اللغوي .اق أ ر المزيد عنا على الموقع
: www.workforyou.seالتالي
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