وسع شبكة معارفك في الدنمارك..

إحصل على مرشد وظيفي..
قد تطوع كبار رجال األعمال من ذوي الخبرة في الشركات الدنماركية لمنح وقتهم لتوجيه
المواطنين ذوي الخلفيات الدولية ،الذين يرغبون في الحصول على عمل أو البدء في الدراسة في
الدنمارك.
المرشد الوظيفي يمكنه أن يرشدك ويساعدك في طريقة البحث عن العمل ويساعدك على توضيح
إمكانياتك في سوق العمل الدنماركي .ويمكنه أيضا ً أن يساعدك على كتابة وتحسين سيرتك الذاتية
وتوسيع شبكة المعارف المهنية في الدنمارك ,كما أنه يساعد في شرح المعايير والقواعد غير
المكتوبة في سوق العمل الدنماركي.
المرشد الوظيفي لن يعثر على وظيفة أو عمل لك ،ولكن يمكنه أن يساعدك باألفكار والنصائح كيف
يمكنك العثور على وظيفة أو عمل.
سوف تلتقي مع مرشدك الوظيفي الخاص بك  4ساعات كل شهر لمدة  6أشهر .واألمر متروك لك
أنت ومرشدك متى وأين تريدون اللقاء.
هذا البرنامج تطوعي للطرفين وستقوم العالقة على المشاركة النشطة من كال الجانبين.
تحدث مع الجوب سنتر حول كيفية الحصول على مرشد وظيفي خاص بك.
إذا كان لديك أي أسئلة فأنت دائما في موضع ترحيب لإلتصال ,الموظفين يتحدثون اللغة اإلنجلييية,
اتصل على الرقم  22266333للحصول على مييد من المعلومات حول برنامج اإلرشاد الوظيفي.

شهروندهايى كه تازه به دانمارك آمده و عالقمند به شروع كار يا تحصيالت در دانمارك هستند،
ميتوانند به طور رايگان اي رئسا و كاركنان متخصص تجارى در شركت هاى مختلف در
دانمارک كمك و راهنمايى بگيرند .اين متخصصين اي بايار كار دانمارك به طور داوطلبانه به
عنوان مربى با شما همكارى ميكنند .مربی کار می تواند شما را درباره مراحل كاريابى و
موقعيت هاى شما در بايار كار دانمارك راهنمايى كند.
مربى كار ميتواند شما را درباره نكات يير راهنمايى كند :چگونه نوشتن ريومه و فرم
درخواست كار در يمينه كارى شما؛ گسترش دادن شبكه حرفه اى شما؛ قوانين و اريش هاى
نوشته و نانوشته در بايار كار دانمارك.

 ولى ميتواند به عنوان مشاور در چگونگى،مربى كار شما نميتواند براى شما كار پيدا كند
.كاريابى به شما كمك كند
 مكان و يمان مالقات شما. ماه مالقات ميكنيد٦  ساعت در ماه در طول٤ شما با مربى كار خود
 شراكت در اين برنامه براى شما و مربى به طور.بستگى به خودتان و مربى شما دارد
 بنابر اين رابطه بين شما و مربى كامال وابسطه به مشاركت فعاالنه دو طرف.داوطلبانه ميباشد
)Job Center(  لطفا با مركي كارى خود، اگر تمايل به مالقات با يك مربى كارى داريد.است
.تماس بگيريد
در صورت هرگونه سوال يا درخواست اطالعات در مورد اين برنامه لطفا با اين شماره با ما
.٢٢٢٦٦٣٣٣ تماس بگيريد
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