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کارآموزی
آیا میخواهید به طور آزمایشی در جایی وظیفه ایفا کنید؟ آیا میخواهید تجربه کاری داشته باشید و احتمال
پیدا کردن وظیفه را برای خود افزایش دهید؟ در این صورت کارآموزی ممکن است برای شما مناسب باشد.
اگر در بازار کار سویدن بدون تجربه کاری باشید یا تجربه کاری کافی نداشته باشید ،میتوانید برای ارزیابی
مهارتهای حرفوی خود اقدام کنید.

کارآموزی چیست؟
کارآموزی یعنی این که برای به دست آوردن راهنمایی حرفوی ،تعلیم ،تجربه کاری یا حفظ و تقویت
مهارتهای حرفوی در جایی به صورت آزمایشی ایفای وظیفه کنید .همچنین میتوانید برای راهاندازی کسب
کار تجربه کاری به دست بیاورید.

برای کارآموزی چه شرایطی الزم است؟
مامور کاریابی اول شرایط شما برای اشتغال را ارزیابی میکند .دفتر کاریابی تجربه کاری شما و حوزهای
را که عالقه به فعالیت حرفوی در آن هستید بررسی میکند ولی شرایط رایج اقتصادی را نیز در نظر
میگیرد.
همچنین باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

•

حداقل  25ساله باشید ،در دفتر کاریابی راجستر کرده باشید و بیکار یا در خطر از دست دادن
وظیفه خود باشید

•

جوان و دچار معلولیت تاثیرگذار بر توانایی کار کردن باشید

•

 18ساله باشید و به دالیل خاص از بازار کار

•

 20ساله باشید و مشمول قرارداد تعلیمی باشید

•

مشمول قانون فعالیتهای مقدماتی ویژه مهاجران تازهوارد باشید

•

در برنامه تضمین وظیفه ویژه جوانان یا برنامه تضمین کار و پیشرفت اشتراک کرده باشید.

کجا میتوانم کارآموزی کنم؟
میتوانید پیش ساب کانتراکتورهای شخصی و دولتی کارآموزی کنید.
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دوره کارآموزی چه مدت ممکن است زمان بر باشد؟
دوره کارآموزی ممکن است حداکثر شش ماه طول بکشد .اگر در پروگرام تضمین وظیفه ویژه جوانان
اشتراک کرده باشید ،این دوره از سه ماه بیشتر نخواهد بود.

آیا معاش دریافت خواهم کرد؟
در دوره کارآموزی کمکهزینه حمایت یا پیشرفت کاری دریافت میکنید .این کمکهزینه را اداره بیمه
اجتماعی که مسئول محاسبه و تعیین معاش نیز هست ،میپردازد .اطالعات بیشتر در برگه اطالعات
کمکهزینه حمایت یا پیشرفت کاری در  forsakringskassan.seارائه شده است.
اگر پیشنهاد کارآموزی را نپذیرید ،ممکن است از کمکهزینه محروم شوید .همچنین اگر کارآموزی را بدون
دالیل موجه متوقف کنید ،ممکن است از کمکهزینه محروم شوید.

آیا بیمه میشوم؟
در دوره کارآموزی بیمه میشوید و تحت پوشش بیمه مصدومیت جسمی و عمر گروپی قرار میگیرد .اگر
شما به موسسه خسارت بزنید ،ساب کانتراکتور میتواند از دولت غرامت دریافت کند .معلومات بیشتر در
ورق معلومات پوشش بیمه و مسئولیت غرامت در بعضی پروگرامهای بازار کار در
 arbetsformedlingen.seارائه شده است.

چه شرایط دیگری باالی من اعمال میشود؟
کارآموزی شما را طبق «قانون ساحه کار» جزو دسته کارمندان قرار نمیدهد .بعضی مفاد آن قانون همچنان
شامل شما میشود .معلومات بیشتر در ورق معلومات مسئولیت ساب کانتراکتور در ساحه کار ارائه شده
است.

ارزیابی صالحیت حرفوی چیست؟
ارزیابی صالحیت حرفوی به این معنی است که اگر شما در بازار کار سویدن تجربه کاری یا تجربه کاری
کافی نداشته باشید ،مهارت های حرفوی شما در دوره کارآموزی ارزیابی میشود .نتیجه این ارزیابی برای
یافتن کار سودمند خواهد بود.
ارزیابی حرفوی از یک روز تا سه هفته طول میکشد.
در مدت ارزیابی حرفوی ناظر شخصی برای شما تعیین میشود .ناظر شخصی مسئول ارزیابی حرفوی
است.
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چه کسی چه کاری انجام میدهد؟
برای به دست آوردن معلومات بیشتر درباره کارآموزی یا ارزیابی صالحیت حرفوی با دفتر کاریابی به
تماس شوید .اگر مامور کاریابی تشخیص دهد که شما دارای شرایط کارآموزی هستید ،میتوانید با هم برای
آن پروگرام داشته باشید .مامور کاریابی پیش از شروع دوره کارآموزی با اتحادیهها به تماس خواهد شد .در
دوره کارآموزی باید آماده فراخوانی برای تماسهای پیگیری ،فعالیتهای کاریابی یا مشاوره باشید.
در ختم دوره کارآموزی از محل کارآموزی به شما تصدیق نامه یا سرتیفیکیت داده میشود .این سرتیفیکیت
نشان می دهد که کارآموزی چه تجربیاتی برای شما به همراه داشته است .اگر ارزیابی صالحیت حرفوی در
دوره کارآموزی گنجانده شده باشد ،سرتیفیکیت ارزیابی نیز به شما داده میشود.

مقررات
قانون سیاست بازار کار ()2000: 625
قانون ( )2000: 634درباره پروگرامهای سیاست بازار کار
قانون ( )1996: 1100درباره راهنمایی ویژه وظیفه

برای معلومات بیشتر با ما به نمبر 0771-416 416به تماس شوید .همچنین میتوانید به نزدیکترین مرکز
کاریابی یا آدرس  arbetsformedlingen.seمراجعه کنید.

