
•

•  بھرهمند شدن از کار آزاد و متنوع – کار با دستھا و مغز
•  آشنایی با افراد جدید – استفاده از خالقیت خود 

کار در بخشھای محیط زیست – میتوانید یک حرفھ را دنبال کنید

-

بخش مشاور امالک
بخش فرصت 

خوش آمدید، اگر دنبال این موارد ھستید:

Persiska
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بھ بخش مشاور امالک خوش آمدید! 

از کسانی کھ میخواھند در بخش مشاور امالک کار کنند خواستھ 
خواھد شد تا یک وظیفھ مھم و سرگرم کننده را برای ما فراھم 
کنند: اطمینان از اینکھ امالک بھ خوبی عملکرد خود را انجام 

  . میدھند و ساکنان آن راضی ھستند
کار شما فراھم کردن یک محیط خوب، ھوای پاک برای تنفس، 

فراھم کردن گرمای کافی در ھوای سرد و خنکی کافی در ھوای 
گرم است.  آسانسورھا باید کار کنند، نور کافی فراھم باشد، چمنھا 

و گلھا باید در زمستان بھ خوبی مراقبت شوند، نباید کسی در 
بیرون از خانھ لیز بخورد. بھ طور خالصھ، شما باید در جھت 
فراھم کردن روند طبیعی زندگی روزانھ مردم در ھر کجا کھ 

  . سکونت دارند، کار میکنند و خرید میکنند، کار کنید
ما بھ دنبال افرادی ھستیم کھ اجتماعی، ماھر، و فنی ھستند و 

دوست دارند راه حلی برای مشکالت پیدا کنند و بھ دنبال داشتن 
روز کاری متنوعی ھستند. ما بھ افرادی نیاز داریم کھ سیستمھای 

فنی را درک میکنند و با افراد دیگر ھمکاری میکنند. 

امالک میتوانند ساختمانھای 
مسکونی، دفاتر اداری، 

مدارس، بیمارستانھا، 
پاساژھای خرید، و انواع 

ا باشند. دیگر ساختمانھ
ما نیاز داریم بیش از 

15,000 نفر پرسنل جدید در 
10 سال آینده استخدام کنیم!

	
	ھستیم؟	شما	جذب	دنبال	بھ	ما	آیا

	ھایسایت	در	آیا	اید؟کرده	کار	فاضالب	و	آب	یا	،برق	،باغبانی	،آوریفن	بخش	در	قبالً 	آیا
	کار	یا	،مواد	بازیافت	یا	حریق	ایمنی	بھ	آیا	اید؟کرده	کار	ھوا	تھویھ	ھایسیستم	با	یا	ساختمانی

		ھستید؟	مندعالقھ	موثرتر	انرژی	صرفھ	با	سیستم	یک	برای
	زیر	تخصصی	وظایف	توانیممی	ما	عالقمند	یا	استعداد	با	مناسب،	کاری	پیشینھ	با	افراد	برای
	:	کنیم	ارائھ	را

	خارج	و	ساختمان	داخل	از	اعم	امالک،	مدیریت	مسئول	شما	-سرایدار 
	ھا،گل	بستر	ھا،چمن	قبیل	از	بیرون،	فضای	از	شما.	ھستید	جزئی	تعمیرات	انجام	و	ساختمان
	ساکنان	با	روز	ھر	شما.	کنیدمی	مراقبت	امالک	داخل	در	بازیافت	سیستم	و	ھا،درخت

	حضور	باشند	داشتھ	را	خوبی	اوقات	افراد	اینکھ	برای	و	بود،	خواھید	ارتباط	در	ھاساختمان
	.	است	ضروری	ساختمان	در	شما

	مردم	با	باید	و	ھستید	امالک	صاحب	عمومی	رهچھ	شما	–	ساختمان	مدیر 
	ساکنان	مکان	نقل	و	ورود	از	قبل	امالک	بازرسی	انجام	مسئول	شما.	باشید	داشتھ	خوبی	رابطھ

	برخی	توانیدمی	شما.	است	شما	عھده	بھ	نیز	مالی	ھایمسئولیت	برخی	انجام	و	ھستید،	آن	بھ
	.	کنید	محول	پیمانکار	بھ	را	تربزرگ	کارھای	انجام	و	دھید	انجام	خودتان	را	تعمیرات

	نگھداری	و	خدمات	ارائھ	کردن،	اداره	مسئول	شما	–	ساختمان	تکنسین 
	باید	شما.	اندشده	ترپیشرفتھ	جدیدتر	ھایساختمان	در	کھ	ھستید	ساختمان	فنی	ھایسیستم

	ساکنان	انتظارات	و	ملک	صاحب	شده	تعیین	اھداف	مطابق	ھاسیستم	کھ	نمایید	حاصل	اطمینان
	.	کنندمی	کار	آن

الزامات کاری آن در سطح نیمھ دوم دبیرستان است. اگر دارای تحصیالت یا تجربھ کاری 
ھای خود را اعتبار بخشید و با کاروزی بیشتر و کار کردن موثرتر توانید مھارتھستید، می

	آن را تکمیل کنید.
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راھنمای مسیر بخش 

در بخش امالک شما را راھنمایی  ارزیابی-خودبھ مدیر پرونده خود در اداره کاریابی مراجعھ کنید و از او بخواھید درباره  .1
ھای سوئدی، انگلیسی، عربی، فارسی، و تیگرینیا در دسترس است.ارزیابی بھ زبان-کند. خود

کھ کدام حرفھ  مطابقت نمایدبا تھیھ نقشھ  رار دھد، وق FAVALشما را در  اعتبار بخشیاز مدیر پرونده خود بخواھید برای  .2
گذاری بھ شش زبان موجود است: سوئدی، گردد. نقشھانتخابی شما برگذار می مرکز آزمونمناسب شما است. اعتبار بخشی در 

	انگلیسی، عربی، فارسی، سومالیایی، و تیگرینیا.

ھایی دارید و چھ اھید کرد تا تعیین شود کھ چھ مھارتکشد شرکت خوکھ نصف روز طول می آزمون تئوریسپس در یک  .3
موجود است. گذاریھای نقشھھای ندارید. آزمون بھ ھمان زبانمھارت

کھ برای کار کردن بھ عنوان سرایدار، مدیر ساختمان ھایی آموزشکند تا مدیر پرونده شما در اداره کاریابی بھ شما کمک می .4
ھا و ھای امالک است. آموزشھا شامل دوره کارورزی در شرکترا کسب کنید. آموزشیا تکنسین ساختمان نیاز دارید 

	شوند. کارورزی بھ زبان سوئدی ارائھ می

دریافت کنید.  مدرک صالحیتتوانید دانش خود را مجدداً اعتبارسنجی کنید و پس از گذراندن آموزش و کارورزی، شما می .5
توانید بھ دنبال کار بگردید.اید و میھای خود را تکمیل کردهاکنون شما آموزش

ھای مخصوص افرادی کھ توانید دورهکنید. شما ھمچنین میرا مطالعھ میای زبان سوئدی برای افراد حرفھدر عین حال، شما  .6
ن ھای رایگابخوانید. دوره Lingioھای بخش مشاور امالک مشغول ھستند را بھ زبان سوئدی از طریق برنامھ زبان در حرفھ
Lingio شوند.ھای انگلیسی، عربی، فارسی، سومالیایی، و تیگرینیا عرضھ میدر بخش مشاور امالک بھ زبان	

بھ بخش مشاور امالک خوش آمدید!

کند. برای ھیأت آموزشی اداره مشاور امالک بھ نیابت از اداره مشاور امالک در مسائل آموزشی و تائید صالحیت، انجام وظیفھ می
	بازدید کنید. www.fastun.seھای مربوط بھ آن از وبسایت ما: کسب اطالعات بیشتر درباره بخش مشاور امالک و حرفھ

	مراجعھ نمایید. www.faval.infoبھ وبسایت:  FAVALبرای کسب اطالعات بیشتر درباره بخش تائید اعتبار ما 

snabbsparet_persiska.indd   4 2018-10-26   13:21


