
እቲ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ኵነት ከመይ እዩ? 
 

 
ናብ “ኢሪስ” እንኳዕ ብደሓንመጻእካ። ንሕና ኣብቲ ንመጻኢ እትገብሮ ናይ ህይወትካ መደብ፤ 
እንታይ ዓቕምታትን እንታይ ዕድላትን ከም ዘሎካ ንኽንጸረልካ፤ ሓገዝ ክንገብረልካ ንኽእል 
ኢና። ብተወሳኺ ነቶም ኣብቲ መገድኻ ኰይኖም ዝዕንቅፉኻ ነገራት ንምእላዮም ውን፤ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ኵነትካ ክተሐይለሉ እትኽእል፤ 
ብዙሕ መገድታት ኣሎ። 
 
እዚ ናትና ናይ ኢሪስ ቦታ፤ ልክዕ ከም ሓደ ልሙድ ናይ ቦታ-ስራሕ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ንስኻ 
ብዙሕ ናይ ስራሕ ዓይነታትን ንጥፈታትን ክትፍትን ኢኻ። እቲ ዕላማ ድማ፡ ነቲ ንስኻ ዘሎካ 
ሓያል ጐድኒ ክተለሊን፡ ብዝበለጸ ብኸመይ ከም ትጥቀመሉ ክትመሃርን እዩ። በቶም ዘሎዉና 
“ኣላመድቲ-ስራሕ” (arbetsterapeut) እናተሓገዝካ፤ ሓደስቲ ኣሰራርሓታት፡ መሳርሒታት 
ክትፍትን፤ ኣድላይነት ምስ ዚህሉ ድማ፡ ምስቲ ስራሕ ከሰማምዓካ ዚኽእል ነገራት ክዳለወልካ 
እዩ። እዚ ኩሉ ዚግበር ድማ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላትካ ክብ ንምባል እዩ።  
 

እቲ ዚግበረልካ መጽናዕቲ፡ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙናት ዝወስድ እዩ። ኣብቲ ጊዜ’ቲ ድማ፡ ምስቶም 
ናይ “ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” ክኢላታት ብቐረባ እናተደጋገፍና ክንሰርሕ ኢና። 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፡ ብዛዕባቲ ናይ መጽናዕቲ ጊዜ ንውሓት፡ ነቲ ናይ ሕቶ 
ምልክታትን፡ የዳሉን ውሳኔ ይወስድን። እቲ ደምዳሚ ትንታነ ዚገብር ውን ንሱ ባዕሉ እዩ። 
እቶም ናይ ኢሪስ “ኣላመድቲ ስራሕ”፡ መምርሒታት እናኣቕረቡ ይመርሑኻ። ብመሰረት እቲ 
ቀሪቡልካ ዘሎ መምርሒ ስራሕ ድማ፤ ነቲ ናይ ስራሕ ኣተዓይያኻ ይዕዘቡ። 
 
እቲ እትፍትኖ ዓይነት ስራሓት፤ ንዓኻ ዝሰማማዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኪውስን ዚኽእል፤ እቲ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ እዩ።  እዚ ንጥፈት’ዚ ንዓይ፡ ሓደ ካብቲ ዘድልየኒ ነገር’ዩ ኢልካ 
እንተ ኣሚንካሉ፤ ናብቲ ናትካ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ፤ ካብኡ ዝበለጸ ሓበሬታ 
ከም ትረክብ ግበር። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ብዛዕባ’ቲ ዘሎና ኩሉ ንጥፈታት ብዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.iris.se ርአ። 
 

እዚ “Irisgruppen” ዝበሃል፡ ብመሪሕ ደረጃ ዚርከብ፡ ኣብ መዳያት ዕዳጋ-ስራሕን ኣብ ቤትትምህርቲ በጽሕታትን፤ “ኣቕራቢ-ኣገልግሎታት” ኩባንያ እዩ። እዚ ናይ ኩባንያታት ጉጅለ 
እዚ፤ ኣብ ኣስታት 70 ቦታታት ናይ ሽወደን ንጥፈታት ዘሎዎ እዩ። እዚ ኢሪስ ጉጅለ-ኩባንያታት፡ ንIris Hadar, ንMedlearn, ንCompetens ኩባንያታት ዘጠቓልል እዩ። ንሕና ነቲ 
ግለ-ሰብ ናብቲ ባዕሉ ነፍሱ ንምንባይ ዚኽእለሉ ደረጃ ንምብጻሕ ዘሐይል ኣገልግሎታት እነቕርብ ኢና። ከምኡ ብምግባርና ድማ፡ ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይን፡ ንወጻእተኛታት ናብቲ ሕበረት 
ሰብ ንምውህሃድ እነበርክት ኢና።             

 

እቲ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ኵነት ከመይ እዩ? 
 

 
ናብ “ኢሪስ” እንኳዕ ብደሓንመጻእካ። ንሕና ኣብቲ ንመጻኢ እትገብሮ ናይ ህይወትካ መደብ፤ 
እንታይ ዓቕምታትን እንታይ ዕድላትን ከም ዘሎካ ንኽንጸረልካ፤ ሓገዝ ክንገብረልካ ንኽእል 
ኢና። ብተወሳኺ ነቶም ኣብቲ መገድኻ ኰይኖም ዝዕንቅፉኻ ነገራት ንምእላዮም ውን፤ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ኵነትካ ክተሐይለሉ እትኽእል፤ 
ብዙሕ መገድታት ኣሎ። 
 
እዚ ናትና ናይ ኢሪስ ቦታ፤ ልክዕ ከም ሓደ ልሙድ ናይ ቦታ-ስራሕ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ንስኻ 
ብዙሕ ናይ ስራሕ ዓይነታትን ንጥፈታትን ክትፍትን ኢኻ። እቲ ዕላማ ድማ፡ ነቲ ንስኻ ዘሎካ 
ሓያል ጐድኒ ክተለሊን፡ ብዝበለጸ ብኸመይ ከም ትጥቀመሉ ክትመሃርን እዩ። በቶም ዘሎዉና 
“ኣላመድቲ-ስራሕ” (arbetsterapeut) እናተሓገዝካ፤ ሓደስቲ ኣሰራርሓታት፡ መሳርሒታት 
ክትፍትን፤ ኣድላይነት ምስ ዚህሉ ድማ፡ ምስቲ ስራሕ ከሰማምዓካ ዚኽእል ነገራት ክዳለወልካ 
እዩ። እዚ ኩሉ ዚግበር ድማ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላትካ ክብ ንምባል እዩ።  
 

እቲ ዚግበረልካ መጽናዕቲ፡ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙናት ዝወስድ እዩ። ኣብቲ ጊዜ’ቲ ድማ፡ ምስቶም 
ናይ “ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” ክኢላታት ብቐረባ እናተደጋገፍና ክንሰርሕ ኢና። 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፡ ብዛዕባቲ ናይ መጽናዕቲ ጊዜ ንውሓት፡ ነቲ ናይ ሕቶ 
ምልክታትን፡ የዳሉን ውሳኔ ይወስድን። እቲ ደምዳሚ ትንታነ ዚገብር ውን ንሱ ባዕሉ እዩ። 
እቶም ናይ ኢሪስ “ኣላመድቲ ስራሕ”፡ መምርሒታት እናኣቕረቡ ይመርሑኻ። ብመሰረት እቲ 
ቀሪቡልካ ዘሎ መምርሒ ስራሕ ድማ፤ ነቲ ናይ ስራሕ ኣተዓይያኻ ይዕዘቡ። 
 
እቲ እትፍትኖ ዓይነት ስራሓት፤ ንዓኻ ዝሰማማዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኪውስን ዚኽእል፤ እቲ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ እዩ።  እዚ ንጥፈት’ዚ ንዓይ፡ ሓደ ካብቲ ዘድልየኒ ነገር’ዩ ኢልካ 
እንተ ኣሚንካሉ፤ ናብቲ ናትካ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ፤ ካብኡ ዝበለጸ ሓበሬታ 
ከም ትረክብ ግበር። 
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እዚ “Irisgruppen” ዝበሃል፡ ብመሪሕ ደረጃ ዚርከብ፡ ኣብ መዳያት ዕዳጋ-ስራሕን ኣብ ቤትትምህርቲ በጽሕታትን፤ “ኣቕራቢ-ኣገልግሎታት” ኩባንያ እዩ። እዚ ናይ ኩባንያታት ጉጅለ 
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ግለ-ሰብ ናብቲ ባዕሉ ነፍሱ ንምንባይ ዚኽእለሉ ደረጃ ንምብጻሕ ዘሐይል ኣገልግሎታት እነቕርብ ኢና። ከምኡ ብምግባርና ድማ፡ ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይን፡ ንወጻእተኛታት ናብቲ ሕበረት 
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እቲ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ኵነት ከመይ እዩ? 
 

 
ናብ “ኢሪስ” እንኳዕ ብደሓንመጻእካ። ንሕና ኣብቲ ንመጻኢ እትገብሮ ናይ ህይወትካ መደብ፤ 
እንታይ ዓቕምታትን እንታይ ዕድላትን ከም ዘሎካ ንኽንጸረልካ፤ ሓገዝ ክንገብረልካ ንኽእል 
ኢና። ብተወሳኺ ነቶም ኣብቲ መገድኻ ኰይኖም ዝዕንቅፉኻ ነገራት ንምእላዮም ውን፤ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ኵነትካ ክተሐይለሉ እትኽእል፤ 
ብዙሕ መገድታት ኣሎ። 
 
እዚ ናትና ናይ ኢሪስ ቦታ፤ ልክዕ ከም ሓደ ልሙድ ናይ ቦታ-ስራሕ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ንስኻ 
ብዙሕ ናይ ስራሕ ዓይነታትን ንጥፈታትን ክትፍትን ኢኻ። እቲ ዕላማ ድማ፡ ነቲ ንስኻ ዘሎካ 
ሓያል ጐድኒ ክተለሊን፡ ብዝበለጸ ብኸመይ ከም ትጥቀመሉ ክትመሃርን እዩ። በቶም ዘሎዉና 
“ኣላመድቲ-ስራሕ” (arbetsterapeut) እናተሓገዝካ፤ ሓደስቲ ኣሰራርሓታት፡ መሳርሒታት 
ክትፍትን፤ ኣድላይነት ምስ ዚህሉ ድማ፡ ምስቲ ስራሕ ከሰማምዓካ ዚኽእል ነገራት ክዳለወልካ 
እዩ። እዚ ኩሉ ዚግበር ድማ፡ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላትካ ክብ ንምባል እዩ።  
 

እቲ ዚግበረልካ መጽናዕቲ፡ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙናት ዝወስድ እዩ። ኣብቲ ጊዜ’ቲ ድማ፡ ምስቶም 
ናይ “ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ” ክኢላታት ብቐረባ እናተደጋገፍና ክንሰርሕ ኢና። 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፡ ብዛዕባቲ ናይ መጽናዕቲ ጊዜ ንውሓት፡ ነቲ ናይ ሕቶ 
ምልክታትን፡ የዳሉን ውሳኔ ይወስድን። እቲ ደምዳሚ ትንታነ ዚገብር ውን ንሱ ባዕሉ እዩ። 
እቶም ናይ ኢሪስ “ኣላመድቲ ስራሕ”፡ መምርሒታት እናኣቕረቡ ይመርሑኻ። ብመሰረት እቲ 
ቀሪቡልካ ዘሎ መምርሒ ስራሕ ድማ፤ ነቲ ናይ ስራሕ ኣተዓይያኻ ይዕዘቡ። 
 
እቲ እትፍትኖ ዓይነት ስራሓት፤ ንዓኻ ዝሰማማዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኪውስን ዚኽእል፤ እቲ 
ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ እዩ።  እዚ ንጥፈት’ዚ ንዓይ፡ ሓደ ካብቲ ዘድልየኒ ነገር’ዩ ኢልካ 
እንተ ኣሚንካሉ፤ ናብቲ ናትካ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ፤ ካብኡ ዝበለጸ ሓበሬታ 
ከም ትረክብ ግበር። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ብዛዕባ’ቲ ዘሎና ኩሉ ንጥፈታት ብዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.iris.se ርአ። 
 

እዚ “Irisgruppen” ዝበሃል፡ ብመሪሕ ደረጃ ዚርከብ፡ ኣብ መዳያት ዕዳጋ-ስራሕን ኣብ ቤትትምህርቲ በጽሕታትን፤ “ኣቕራቢ-ኣገልግሎታት” ኩባንያ እዩ። እዚ ናይ ኩባንያታት ጉጅለ 
እዚ፤ ኣብ ኣስታት 70 ቦታታት ናይ ሽወደን ንጥፈታት ዘሎዎ እዩ። እዚ ኢሪስ ጉጅለ-ኩባንያታት፡ ንIris Hadar, ንMedlearn, ንCompetens ኩባንያታት ዘጠቓልል እዩ። ንሕና ነቲ 
ግለ-ሰብ ናብቲ ባዕሉ ነፍሱ ንምንባይ ዚኽእለሉ ደረጃ ንምብጻሕ ዘሐይል ኣገልግሎታት እነቕርብ ኢና። ከምኡ ብምግባርና ድማ፡ ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይን፡ ንወጻእተኛታት ናብቲ ሕበረት 
ሰብ ንምውህሃድ እነበርክት ኢና።             

 

På tigrinja


