Stöd och Matchning
( Stöd och Matchningاستود و مچنینگ) سرویسی است که اداره کاریابی
مسئولیت آن را بر عهده دارد .با مسئول خود در اداره کاریابی صحبت کنید تا
اطالع یابید که آیا می توانید در استود و مچنینگ شرکت کنید .در اینصورت
خودتان تصمیم میگیرید که آن را در نزد ما در (ایریس)  Irisشروع کنید.

 ۸گام تا شغل جدید

برای شما کار وجود دارد! با راهنمایی
فردی و نقشه راه ایریس ( )Irisمسیر
شغل جدید را تا پایان طی خواهید نمود.

خود را حفظ کنید ( )Irisایریس
بهترین انتخاب برای (Stöd och
 )Matchningاستود و مچنینگ است.

اگر تحصیالت و تجربیات فعلی شما
کافی نباشد راه های دیگری برای یافتن
یک شغل پیدا خواهیم نمود.

میدانیم نیاز و کمک برای پیدا کردن
هدف و آینده خود دارید ،برای
درخواست شغل مدارک خود را بهتر
کنید ،یا برای شرکت در مصاحبه
شغلی تمرین کنید و یا انگیزه و سرعت

با یک راهنمای عالقمند ،عمده ترین
قابلیت های خود را مشخص کرده،
خواسته ها و توانائیهای خود را
برجسته نموده و پیشنهاد خود را برای
کارفرمایی که برایتان مناسب است ارائه
می کنید.

در نزد ما قدم به قدم نقشه راه را با
شتاب مناسب خودتان طی خواهید نمود.
مهم این است که برای شما مناسب تربن
باشد.

به ایریس  Irisخوش آمدید
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ایریس در بیش از صد سال به افراد کمک کرده است تا از حاشیه بیرون آمده و زندگی خود را تامین نمایند .امروز نیز ایریس می کوشد
از طریق ارائه اقدامات تقویت عملکرد ،همپیوستگی و مچنینگ ورود به بازار کار را امکانپذیر نماید .ایریس بخشی از گروه ایریس است که
یکی از فعاالن پیشرو در سوئد در زمینه آموزش موثر و کمکهای پشتیبانی برای افراد بزرگسال با هدف رسیدن به خودکفایی در تامین زندگی
بشمار می رود .گروه ایریس تشکیل شده است از ایریس )Iris(،مدلرن ( )medlearnو کومپتنس (www.iris.se )Competens

iris

