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یرس( خوش  Irisبه  یندِه خود کدام منابع ا  )ا  را در دست و امکانات مدید. ما شما را کمک میکنیم تا دریابید که برای پالنگذاری ا 
امروزه راههای متعددی برای  نیز مهم است، ان موانع که برسر راه شما موجود دارد انرا هم کاهش دهیم. دارید. عالوه بر این

 تقویت بخشیدن شرایط کاری موجود میباشد.

Iris  زموده میتوآنید. هدف ما آین آست یرس( یک مکان کاری عادی و منظم آست. شما فعالیت ها و وظایف گوناگون رآ در آینجا آ  )آ 
 بهتر آستفاده نمایید. تا شما توآنای  ی های خود رآ درک نموده و بدآنید که چگونه آز توآنای  ی خود به شکل

شما حمایت کارشناس شغلی ما رآ بدست میاورید و همچنان ما تالش مینماییم تا خود رآ مطمین بسازیم که شما در صورت لزوم  
زمایید.   آین تمام وسایل برآی بهتر نمودن آمکانات شما روشها، آبزآر وتسهیالت جدید رآ برآی آفزآیش فرصت های  ی کاری خود میا 

 .میباشد
خدمات کاریابی کار میکنیم. سازمان سازمان هفته آست. در آین مدت ما در آرتباط نزدیک با متخصصین  6تا  4مدت زمان تحقیق آز 

خدمات کاریابی موآرد کاری رآ مورد بحث قرآر دآده و در مورد تحقیق تصمیم آتخاض مینماید و تحلیل های نهای  ی رآ آنجام میدهند. 
یرس( Irisتیم کاری  ریابی بررسی میکنند شما رآ در هنگام آجرآی فعالیتهای  ی شغلی، رهنمای  ی و نظارت میکند و مامورآن خدمات کا )آ 

یا آین ش  ل برآی شما مناسب آست و یا نه. غکه آ 

اگر شما فکر میکنید که  را سازمان خدمات کاریابی میگیرد. برای شما موجوده و بررسی در مورد مناسب بودن فعالیتتصمیم 
پ ی شما است پس برای بدست اوردن معلومات در ان مورد با سازمان خدمات کاریابی مربوطه خود فعالیت موجوده مورد دلچس

 .بتماس شوید

 
 
 دیدن نمایید. www.iris.seبرای دریافت معلومات بیشتر در مورد تمامی فعالیت های  ی ما از صفحه انترنتی                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Irisgruppen .موزش بزرگان آست مکان مختلف در سرآسر سویدن فعالیت دآرد.  70در بیشتر آز  Irisgruppen فرآهم کننده خدمات پیشتاز در بازآر کار و خدمات آ 
Irisgruppen آحد های  ی تجاری متشکل آز وMedlearn, Iris Hadar   وCompetens  های جدید میباشد. ما خدماتی رآ آرآیه میکنیم که آفرآد رآ در رآستای  ی کسب شغل

وردن میزآن بیکاری و آنظمام بکنیمو خود ک فای  ی کمک   یریم.  گهتر در جامعه، بصورت فعال سهم می. و آز آین طریق ما در پایین آ 
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