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ايريس در بيش از صد سال  به افراد کمک کرده است تا از حاشيه بيرون آمده و زندگی خود را تامين نمايند.  امروز نيز ايريس می کوشد 
از طريق ارائه اقدامات تقويت عملکرد، همپيوستگی و مچنينگ ورود به بازار کار را امکانپذير نمايد. ايريس بخشی از گروه ايريس است که 

يکی از فعاالن پيشرو در سوئد در زمينه آموزش موثر و کمکهای پشتيبانی برای افراد بزرگسال با هدف رسيدن به خودکفايی در تامين زندگی 
)Competens( و کومپتنس )medlearn( مدلرن )Iris(،بشمار می رود. گروه ايريس تشکيل شده است از ايريس

برای شما کار وجود دارد! با راهنمايی 
فردی و نقشه راه ايريس )Iris( مسير 

شغل جديد را تا پايان طی خواهيد نمود.

ميدانيم نياز و کمک برای پيدا کردن 
هدف و آينده خود داريد، برای 

درخواست شغل مدارک خود را بهتر 
کنيد، يا برای شرکت در مصاحبه 

شغلی تمرين کنيد و يا انگيزه و سرعت 

٨ گام تا شغل جديد

Stö
d 

oc
h Matchning

iris

Stöd och Matchning
Stöd och Matchning )استود و مچنينگ( سرويسی است که اداره کاريابی 

مسئوليت آن را بر عهده دارد. با مسئول خود در اداره کاريابی صحبت کنيد تا 
اطالع يابيد که آيا می توانيد در استود و مچنينگ شرکت کنيد. در اينصورت 

خودتان تصميم ميگيريد که آن را در نزد ما در )ايريس( Iris شروع کنيد.

خود را حفظ کنيد )Iris( ايريس 
 Stöd och( بهترين انتخاب برای

Matchning( استود و مچنينگ است.

با يک راهنمای عالقمند، عمده ترين 
قابليت های خود را مشخص کرده، 

خواسته  ها و توانائيهای خود را 
برجسته نموده و پيشنهاد خود را برای 

کارفرمايی که برايتان مناسب است ارائه 
می کنيد.

اگر تحصيالت و تجربيات فعلی شما 
کافی نباشد راه های ديگری برای  يافتن 

يک شغل پيدا خواهيم نمود.

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

باشد.

به ايريس Iris خوش آمديد

www.iris.se


