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Yardım ve matchning (İşgücü
Piyasasında Eşleştirme) – iş
aranmasında daha fazla yardım
Yardım ve İşgücü Piyasasında Eşleştirme (Stöd och matchning) iş
aranmasında yoğun, bireye adapte edilmiş ve yardıma ihtiyacı olanlara
verilen bir hizmettir. Bu hizmet İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun anlaşma
yapmış olduğu özel tedarikçi firmalar tarafından sağlanır. Bu takdirde bir
iş bulmanız için size sebatkar bir şekilde yardımcı olunur. Yardımın hem
iş aranması konusunda bir araç olması ve hem de işverenlerle irtibat
kurulmasını sağlaması mümkündür. Hizmet için hangi tedarikçi firmayı
kullanacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Yardım ve İşgücü Piyasasında
Eşleştirme ile mümkün olduğu kadar çabuk bir iş bulmanız veya
okumaya başlamanız amaçlanır.

Kararı etkileyen koşul ve gereksinimlerinizdir
Yardım ve İşgücü Piyasasında Eşleştirme hizmetinden yararlanmanız
konusunda kanaate varacak ve yardıma hangi düzeyde katılacağınıza
karar verecek olan kurumda sizden sorumlu olan görevlidir. Hizmet dört
farklı düzeyde verilir.

Yardım ve Eşleştirme hizmeti ilk aşaması
Daha iyi iş aramanıza yardımcı olunması, işlerlerle eşleştirme
(matchning) yapılması, işveren ve iletişim ağlarıyla irtibat kurulmasına
yardım edilmesi.
Blok 1: Haftada en az 30 dakika bireysel görüşme ve dört saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle)
Blok 2: Haftada en az 30 dakika bireysel görüşme ve dokuz saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle) )

Dil yardımıyla Yardım ve Eşleştirme hizmeti ilk aşaması
Yardım ve Eşleştirme hizmeti ilk aşamasında yapılan yardımların aynısı
sunulur. Ancak bu kez bu hizmet kendi anadilinizde, iyi bildiğiniz bir
dilde veya tercüman aracılığıyla verilir.
Blok 1: Haftada en az 45 dakika bireysel görüşme ve dört saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle)
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Blok 2: Haftada en az 45 dakika bireysel görüşme ve ayrıca dokuz saat
süren aktiviteler. (3 ay süreyle)

Artırılmış Yardım ve Eşleştirme
Tedarikçi firmada ilk aşamada olduğundan daha fazla vakit geçirilir.
Blok 1: Haftada en az 30 dakika bireysel görüşme ve sekiz saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle)
Block 2: Haftada en az 30 dakika bireysel görüşme ve 12 saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle)
Blok 3: Haftada en az 30 dakika bireysel görüşme ve 20 saat süren
aktiviteler. Staj yapılır. (3 ay süreyle)

Dil yardımıyla artırılmış Yardım ve Eşleştirme
Tedarikçi firmada daha fazla zaman geçirilir. Kendi anadilinizde, iyi
bildiğiniz diğer bir dilde veya tercüman yardımıyla katılırsınız.
Blok 1: Haftada en az 45 dakika bireysel görüşme ve ayrıca sekiz saat
süren aktiviteler. (3 ay süreyle)
Blok 2: Haftada en az 45 dakika bireysel görüşme ve ayrıca 12 saat süren
aktiviteler. (3 ay süreyle)
Blok 3: Haftada en az 45 dakika bireysel görüşme ve 20 saat süren
aktiviteler. Staj yapılır. (3 ay süreyle))
Siz ve tedarikçi firma iş bulmak için ne yapmaya veya öğrenmeye
ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsa hizmetin içeriği de tamamen bu
düşünceye uydurulur. Yardım ve Eşleştirme programına üç ay süreyle
katılırsınız. Kurumumuz bundan sonra bu ilk üç ayın nasıl geçmiş
olduğunun değerlendirmesini yapar. Programı üç ay ve bazı hallerde ise
ikinci üç aydan sonra bir üç ay daha uzatmamız mümkündür. Yardım ve
Eşleştirme programına en fazla dokuz ay katılabilirsiniz.
Hizmet kapsamında yapılacak yardımlar
Hizmetin içeriğini belirleyen sahip olduğunuz koşullar ve
gereksinimlerinizdir. Yapılacak yardımların bazı örnekleri şunlardır: İş
bulma ve işe alınmak için yapılacak başvuru konusunda yardım. İş
başvurusu belgelerinin hazırlanması konusunda yardım. İşverenle irtibat
kurulması konusunda yardım. Motive etmek için görüşme. Bilgisayar
eğitimi. Öğrenim ve meslekler hakkında yol gösterici yardım.Çalışma
ziyaretleri. İş yerlerinde aktiviteler. Dil eğitimi vb.
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Tedarikçi firmayı siz seçersiniz
Hangi tedarikçi firmaya gideceğinizi kendiniz seçersiniz. İş ve İşci Bulma
Kurumu’nun arbetsformedlingen.se web sayfasında ’’Stöd och service’’
(Yardım ve Hizmet) etiketi altında tüm tedarikçi firmalar hakkında bilgi
verilmiştir. Aynı yerde nasıl başvurabileceğiniz de belirtilmiştir.
Seçiminizi yaparken örneğin tedarikçi firmanın metodolojisini, dilini,
meslek dalında sahip olduğu bilgileri veya diğer bir daldaki uzmanlığını
inceleyiniz. Sayfada bulunduğunuz yerde faaliyet gösteren bir tedarikçi
firmayı aramanız da mümkündür. Bundan sonra seçtiğiniz tedarikçi
firmayı kurumda sizden sorumlu görevliye bildiriniz.

Sürecin işleyiş şekli
1.

2.
3.

4.

5.

Yardım ve Eşleştirme hizmeti verilmesi kararını ve size hangi
düzeydeki yardımın en uygun olduğu ile ilgili kanaati İş ve İşci
Bulma Kurumu verir.
Tedarikçi firmayı seçerek bunu sizden sorumlu görevliye
bildirirsiniz.
Tedarikçi firma ilk görüşme için sizinle irtibata geçer. Bu ilk
görüşmesi sırasında daha çabuk bir iş bulmanız için ne
yapacağınızın ele alındığı bir plan yaparsınız.
Yardım ve Eşleştirme programına katıldığınız sırada İş ve İşçi
Bulma Kurumu’nun planını yerine getirmeye ve her zaman
olduğu gibi iş aramaya ve aktivite raporları bırakmaya devam
etmeniz gerekmektedir.
Sizden sorumlu görevli üç ay geçtikten sonra sizinle birlikte
programın nasıl geçmiş olduğunu değerlendirir ve Yardım ve
Eşleştirme programına üç ay daha katılmanızın gerekip
gerekmediği kanaatine varır.

Tedarikçi firmayı değiştirme imkanı
Size yapılan yardımların ihtiyaçlarınızı yerine getirmediğini
düşünüyorsanız tedarikçi firmayı değiştirmeniz mümkündür. Bu
takdirde yardımcı olması için sizden sorumlu görevliyle irtibata geçiniz.
Anlaşmayı feshi ihbar süreniz 14 gündür. Buna göre bu süre içinde daha
önceki tedarikçi firmaya gitmeye devam edersiniz. Yeni tedarikçi firmada
süre kaldığınız yerden devam eder. Yeni üç aylık bir dönem başlamaz.
Tedarikçi firma ile ilgili şikayetleriniz için bizimle her zaman irtibata
geçmenizin mümkün olduğunu düşününüz.
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İlgi gösterdiğiniz ve daha fazla bilgi edinmek istediğiniz taktirde bizi
telefonla arayınız: 0771-416 416 Size en yakın İş ve İşçi Bulma Kurumunu
ziyaret etmeniz veya arbetsformedlingen.se sayfasına girmeniz de
mümkündür.

