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การให้ ความช่ วยเหลือ และหางานที่เหมาะสม –
การสนับสนุนที่มากขึน้ สาหรั บการหางาน
การให้ความช่วยเหลื อ และหางานทีเ่ หมาะสม
คือการบริ การสาหรับผู้ที่ต้องการหางานอย่างขะมักเขม้ นและได้ รับการสนับสนุนอย่างจริ งจัง
บริ การนี ้จัดขึ ้นโดยบริษัทเอกชนที่ได้ ทาสัญญาร่ วมกับสานักงานจัดหางาน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและหาแนวทางสนับสนุนการหางานของคุณ
การให้ความช่วยเหลือนันสามารถเป็
้
นไปได้ ทงสองทางคื
ั้
อ
การให้ ความช่วยเหลือด้ านเครื่ องมืออุปกรณ์ในการค้ นหางาน
หรื อการให้ ความช่วยเหลือติดต่อกับบริ ษัทนายจ้ างต่างๆ ซึง่ คุณสามารถเลือกบริการบริ ษัทจัดหางานของคุณได้
วัตถุประสงค์ของการให้ ความช่วยเหลือและหางานที่เหมาะสมสาหรับคุณคือ เพื่อให้ คณ
ุ หางานได้ เร็ วขึ ้น
หรื อเริ่ มเรี ยนรู้ สงิ่ ใหม่ๆได้ เร็ วขึ ้น

เงื่อนไขที่คุณต้ องทา และการจัดลาดับ
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานจัดหางานจะเป็ นผู้ประเมินว่า คุณสามารถเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของการให้ ความช่วยเหลือ
และหางานที่เหมาะสมได้ หรื อไม่ เจ้ าหน้ าที่จะจัดระดับความช่วยเหลือให้ กบั คุณ ซึง่ การให้ บริ การจะมีทงหมด
ั้
4
ระดับที่แตกต่างกันออกไป

การให้ ความช่ วยเหลือ และหางานที่เหมาะสมขัน้ พืน้ ฐาน
การให้ ความช่วยเหลือโดยปรับหรื อแก้ ไขการหางานของคุณให้ ดีขึ ้น ความต้ องการทีต่ รงกับงาน การติดต่อกับนายจ้ าง
และการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายของสานักจัดหางาน
บล๊ อค 1: อย่างน้ อย 30 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 4 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )
บล๊ อค 2: อย่างน้ อย 30นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 9 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )

การให้ ความช่ วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน และการสนับสนุนหาความเหมาะสมด้ านภาษา
การให้ ความช่วยเหลือสนับสนุน และหาสิง่ ที่เหมาะสมกับความสามารถคุณในขันพื
้ ้นฐานเหมือนข้ อข้ างต้ น
แต่คณ
ุ จะมีสว่ นเข้ าร่ วมในภาษาแม่ของคุณ หรื อภาษาอื่ นที่คณ
ุ สามารถสื่อสารได้ ดี หรื อช่วยสนับสนุนงานแปลให้ คณ
ุ
บล๊ อค 1: อย่างน้ อย 45 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 4 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ (3 เดือน )
บล๊ อค 2: อย่างน้ อย 45 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 9 ชัว่ โมงของกิจกรรมเพิ่มเติม
หรื อกิจกรรมอื่นๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )

การช่ วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติม และหางานที่เหมาะสม
ผู้หางานต้ องมีเวลามากกว่าระดับพื ้นฐาน
บล๊ อค 1: อย่างน้ อย 30 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 8 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )
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บล๊ อค 2: อย่างน้ อย 30 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 12 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )
บล๊ อค 3: อย่างน้ อย 30 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 20 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์
ซึง่ การฝึ กงานจะถูกนามารวมด้ วย ( 3 เดือน )

การเพิ่มความช่ วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน และสนับสนุนหาความเหมาะสมด้ านภาษา
ผู้หางานต้ องจัดสรรเวลามากกว่าเดิม คุณจะได้ มีสว่ นร่ วมในภาษาของคุณ หรื อภาษาอื่นที่คณ
ุ สามารถสื่อสารได้ ดี
หรื อได้ รับการสนับสนุนเพื่อเป็ นล่ามหรื อนักแปล
บล๊ อค 1: อย่างน้ อย 45 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 8 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )
บล๊ อค 2: อย่างน้ อย 45 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 12 ชัว่ โมงของกิจกรรมต่างๆต่อสัปดาห์ ( 3 เดือน )
บล๊ อค 3: อย่างน้ อย 45 นาทีของการโทรแต่ละบุคคล และ 20 ชัว่ โมงสาหรับกิจกรรมเพิ่มเติม หรื อกิจกรรมอื่นๆ
ต่อสัปดาห์ ซึง่ การฝึ กงานจะถูกนามารวมด้ วย ( 3 เดือน )
เนื ้อหาของการบริ การจะถูกนามาปรับอย่างเหมาะสมสาหรับคุณหรื อผู้จดั หางานของคุณ
จากความคิดเห็นทีว่ ่าคุณมีความจาเป็ นต้ องทากิจกรรม หรื อเรี ยนรู้เพื่อให้ ได้ งาน
ดังนันเมื
้ ่อคุณได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมเพื่อขอความช่วยเหลือ และขอให้ หางานที่เหมาะสมมาเป็ นระยะเวลา 3 เดือนแล้ ว
จากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการประเมินสถานการณ์โอกาสการได้ งานของคุณ
ซึง่ เราสามารถขยายเวลาให้ คณ
ุ เพิ่มเป็ นระยะเวลา 3 เดือน และในบางกรณีเพิ่มอีก 3 เดือน
ดังนันคุ
้ ณสามารถมีสว่ นร่ วมในการขอความความช่วยเหลือ และหางานที่เหมาะสมได้ นานสุดเป็ นระยะเวลา 9 เดือน

คุณสามารถได้ รับบริการจากเรา

เงื่อนไขที่คณ
ุ ต้ องทา และการจัดลาดับความสาคัญ วัตถุประสงค์ หรื อเนื ้อหาความสาคัญ
สิง่ ที่คณ
ุ จะได้ รับจากบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น การให้ ความช่วยเหลือเพื่อหางาน
ความช่วยเหลือในการสร้ างเอกสารการสมัครงานการติดต่อนายจ้ าง การสร้ างแรงบันดาลใจในการสัมภาษณ์
การเรี ยนการสอนด้ านคอมพิวเตอร์ การเรี ยน – และให้ คาปรึกษาด้ านอาชีพ การดูงานทัศนศึกษา
กิจกรรมวางรากฐานการทางานต่างๆ การศึกษาด้ านภาษาและอื่นๆ

คุณสามารถเลือกบริษัทผู้จดั หางาน
คุณมีสทิ ธิ์ที่จะเลือกใช้ บริการบริ ษัทผู้จดั หางานที่คณ
ุ ต้ องการเข้ าร่ วมด้ วย โดยบนเว๊ บไซด์สานักงานจัดหางาน
arbetsformedlingen.se ที่เมนูขอความช่วยเหลือและบริการ (Stöd och service) นัน้
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้จดั หางานทังหมด
้
และมีคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการสมัคร สามารถดูตวั อย่างได้ ที่ระเบียบวิธี
หรื อแนวทางของบริ ษัทจัดหางาน (leverantörens metodik) ข้ อมูลด้ านภาษา ด้ านความรู้ ภาคอุตสาหกรรม
หรื อข้ อมูลความชานาญพิเศษอื่นๆมาเป็ นองค์ประกอบการพิจารณาของคุณ
คุณสามารถที่จะเลือกบริษัทผู้จดั หางานในเขตพื ้นที่ของคุณ
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จากนันคุ
้ ณสามารถทาการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่สานักงานจัดหางานของคุณว่า
บริ ษัทจัดหางานไหนที่คณ
ุ ต้ องการเลือกหรื อสนใจ

วิธีการทางาน
1.

เจ้ าหน้ าที่สานักงานจัดหางานจะเป็ นผู้ตดั สินใจว่าคุณควรได้ รับความช่วยเหลือ
เพื่อการหางานที่เหมาะสม และจะช่วยประเมินระดับความช่วยเหลือที่เหมาะสมทีส่ ดุ สาหรับคุณ

2.

คุณเลือกบริษัทจัดหางานและแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่สานักงานจัดหางานของคุณทราบ

3.

บริ ษัทจัดหางานจะทาการติดต่อคุณเพื่อขอนัดหมาย ซึง่ ถือเป็ นช่วงของการสนทนาเกริ่ นนากันในเบื ้องต้ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ คณ
ุ ได้ วางแผนต่อว่า จะทาอย่างไรเพื่อให้ ได้ งานทาเร็ วขึ ้น

4.

ในขณะที่คณ
ุ มีสว่ นเข้ าร่วมในการขอความช่วยเหลือ และหางานที่เหมาะสมแล้ ว
คุณจะต้ องดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้ กบั ทางสานักงานจัดหางาน กล่าวคือ
การทากิจกรรมหางาน และส่งผลรายงานกิจกรรมของคุณตามปกติ

5.

หลังจาก 3 เดือนเจ้ าหน้ าที่สานักงานจัดหางานจะทาการประเมินผลจากกิจกรรมของคุณ
ว่ามีผลคืบหน้ าอย่างไร โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการประเมินผลและตัดสินใจว่า
คุณสมควรยืดเวลาการได้ รับความช่วยเหลือ เพื่อหางานที่เหมาะสมออกไปอีก 3 เดือนหรื อไม่

โอกาสที่จะเปลี่ยนบริษัทจัดหางาน
หากคุณคิดว่าคุณไม่ได้ รับความช่วยเหลือหรื อสนับสนุนอย่างที่คณ
ุ ต้ องการ คุณมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนบริ ษัทใหม่
โดยให้ คณ
ุ ติดต่อไปยังเจ้ าหน้ าที่สานักงานจัดหางานเพื่อขอเปลี่ยน ควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ลว่ งหน้ า 14 วัน
นัน่ หมายความว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคุณยังต้ องอยู่ภายในความดูแลของบริษัทเดิมของคุณ
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง นัน่ หมายความว่าช่วง 3 เดือนแรกคุณไม่ต้องเริ่ มตังต้
้ นใหม่
โปรดจาไว้ เสมอ หากคุณมีข้อร้ องเรี ยนหรื อข้ อร้ องทุกข์ทเี่ กี่ยวกับบริษัทตัวแทนจัดหางาน
คุณสามารถติดต่อเราได้ เสมอ

หากคุณมีความสนใจและต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 0771-416 416
นอกจากนี ้คุณยังสามารถพบเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานจัดหางานได้ ในบริ เวณใกล้ บ้านคุณ
หรื อสามารถเข้ าไปที่หน้ าเว๊ บไซด์สานักงานจัดหางานตามแนบนี ้ arbetsformedlingen.se

