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Mobil. Tel. 0760 85 50 35
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Alt. najax@isp-coaching.se

ما يهمك مهم بالنسبة لنا

تتمثل مهمتنا في تزويدك باألدوات المناسبة للمستقبل ومواءمة مهاراتك في سوق العمل

لمن؟
 هل تحتاج إلى دعم مكثف ومكيف بشكل فردي في البحث عن وظيفة؟ تحتاج إلى مساعدة 

 في العثور على وظيفة تتناسب مع خبرتك ومهاراتك وأهدافك. ربما ترغب في أن تصبح أكثر
 تحمسًا ، واكتشاف محرك

األقراص الداخلي أو تحسين مهاراتك في اللغة أو الكمبيوتر

 قد تفتقر إلى التعليم المطلوب أو تحتاج إلى دراسات إضافية للحصول على وظيفة أحالمك ، أو
 ربما لست متأكدًا مما تريد القيام به. لذا ، فأنت تريد أن يساعدك مستشار توجيه متمرس في

اختيار مهنة جديدة أو العثور على المسار الصحيح

قد تكون جديدًا في السويد وتحتاج إلى مساعدة في التحقق من صحة تجربة عملك و / أو

شهاداتك. ستقدر نظرة ثاقبة للجوانب الثقافية في مكان العمل

نحن نقدم

الدعم في إيجاد والتقدم بطلب للحصول على العمل   
-وثائق التطبيق قابلة للحياة 

-مقابلة التدريب
التدريب على استخدام الحاسوب 
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التدريب على اللغة 
-تقديم المشورة بشأن الوظائف والمزيد من الدراسات 

-فهم أفضل لسوق العمل 
-زيادة الوعي من الصفات والمهارات الخاصة بك 

اإلرشاد التحفيزي 

لدينا معرفة متخصصة بالقطاعات التالية

المبيعات ، المشتريات ، التسويق 
المواصالت 

الفندق ، مطعم ، التدبير المنزلي 
الرعاىة الصحية 

العمل االجتماعي والتربوي 

لدينا تجربة شخصية من
توظيف

إجراء المقابالت 
عاطل عن العمل 

أهمية التحضير 
أهمية االستماع 

أن تكون جديدا في السويد 
تعلم ثقافة جديدة 

لماذا أخترتنا؟
 عملنا يركز على الحلول ويستند إلى القوة. هذا يعني أننا نركز على نقاط قوتك وإيجاد حلول

 فريدة لك فقط سنقرر معًا األنشطة التي تهدف إلى تحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن
 وسنساعدك على صياغة خطة واستراتيجية فردية للبحث عن وظيفة. تم تصميم أنشطتنا

 لصقل مهاراتك الحالية أو تزويدك بمهارات جديدة وتعزيز احترامك لذاتك وتوجيهك على

طريق االستقالل
 يعقد المدربون والمستشارون المحترفون لدينا ندوات وورش عمل جماعية باإلضافة إلى

 ، األنشطة الفردية واالستشارات الشخصية ، حيث يمكنك تدريب مهاراتك قبل حضور مقابلة
 وإقامة اتصال مع صاحب العمل وما إلى ذلك. من خالل اتصاالتنا في سوق العمل ، لدينا الفرصة

أيضًا ليعرض لك شخصيا ألصحاب العمل الذين يحتاجون إلى القوى العاملة
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 باإلضافة إلى ذلك ، لدينا اختصاص متخصص في ما يعنيه الوصول حديثًا إلى السويد أو الحصول
 على خلفية أجنبية ، وكذلك في تقديم الدعم والتوجيه ألولئك الذين ظلوا خارج سوق العمل

لفترة من الوقت

 كيف يمكنك االشتراك؟
هل ما نقدمه صوت مثير لالهتمام؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فتحدث إلى مسؤولك واطلب التسجيل معنا

 

Nacka kommun: Karriärvägledare

Tel. 08-718 80 00

vagledningafe@nacka.se
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