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التوظيف بهدف التمهيد المهني
بإمكانك أن تتعلم مهنة في الوقت نفسه الذي تحصل فيه على مرتب إذا كان عمرك يقل عن  52سنة
وتفتقر إلى الخبرة في المهنة أو إذا كنت عاطال عن العمل ما ال يقل عن ثالثة أشهر .يتحمل رب
العمل مسؤولية اإلرشاد أو التعليم ويحصل على تعويض مادي عن ذلك.

هل يمكن أن أحصل على التوظيف بهدف التمهيد المهني؟
يمكن أن تحصل على التوظيف بهدف التمهيد المهني إذا كنت قد بلغت  52سنة من العمر ولكن لم
تبلغ  52سنة من العمر وتلبي أحد الشروط التالية:


ال توجد لديك خبرة ضمن المهنة.



عاطل عن العمل ومسجل في مكتب العمل لفترة ال تقل عن  09يوما خالل فترة أربعة
أشهر.

إذا كنت موظفا عند رب العمل الذي ستعمل لديه فيجب أن تكون الوظيفة الجديدة ضمن مهنة
أخرى .اسأل رب العمل أو تواصل مع مكتب العمل إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات.

ما هو حجم التعويض الذي سأحصل عليه؟
تحصل على مرتب يعادل ما ال يقل عن  52بالمائة من المرتب المنصوص عليه في االتفاقيات
الجماعية وذلك حسب نسبة ذلك الجزء من فترة العمل الذي يتعلق باإلرشاد أو التعليم.

هل ستكون هناك تأمينات سارية بالنسبة لي؟
يحق لك الحصول على التأمينات التي تسري حسب االتفاقيات الجماعية السارية في مقر العمل.

ما هي أشكال التوظيف التي يسري التعويض عليها؟
إن التوظيف هو توظيف بهدف التمهيد المهني ويمكن أن يكون بدوام كامل أو بدوام جزئي.

من هم أرباب العمل الذي يمكن أن يحصلوا على التعويض؟
يجب أن يكون لدى رب العمل اتفاقية جماعية مركزية تشمل التمهيد المهني أو اتفاقية ارتباط باتفاقية
جماعية مركزية تشمل التمهيد المهني .هناك أشكال مختلفة لالتفاقيات ضمن مختلف القطاعات
المهنية ويمكن أن تسري عليها بعض الشروط الخاصة مثال فيما يتعلق بالسن والتعليم في المرحلة
الثانوية .في بعض األحيان يتطلب األمر أيضا اتفاقية محلية عن التمهيد المهني بين رب العمل
والتنظيم النقابي المحلي .كما يجب أن يكون رب العمل مسجال في سجل أرباب العمل لدى مصلحة
الضرائب وأن يكون بمقدوره أن يعرض عليك االرشاد أو التعليم بما ال يقل عن  52بالمائة.

ما هو حجم التعويض الذي يحصل عليه رب العمل؟
يمكن أن يحصل رب العمل على تعويض يعادل رسوم رب العمل أي  25,15بالمائة .إضافة إلى
ذلك يحصل رب العمل على تعويض عن االرشاد بمبلغ  552كرونة عن كل يوم في حالة ممارسة
العمل بدوام كامل.
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ما هي مدة التوظيف ؟
يجب أن ال تقل مدة التوظيف عن  6أشهر.

ما هي المدة التي يحصل رب العمل على التعويض خاللها ؟
يمكن أن يحصل رب العمل على التعويض لمدة تصل إلى  55شهرا.

األدوار المختلفة
تقوم سويا مع رب العمل بعمل مخطط لالرشاد أو التعليم .بعد ذلك يقدم رب العمل طلب
الحصول على الدعم في مكتب العمل ويرسل الطلب سويا مع مخطط االرشاد أو التعليم .بعد
ذلك يوم رب العمل بطلب الحصول على الدعم من مكتب العمل ويرسل الطلب سويا مع
المخطط الخاص بك لالرشاد أو التعليم .ال يسمح أن تبدأ العمل في الوظيفة إال بعد أن يستلم
مكتب العمل الطلب.
إذا لم تكن حتى اآلن مسجال في مكتب العمل فيجب أن تتواصل معنا وأن تسجل نفسك.

القواعد السارية
التشريع ( )5511:3152المتعلق بالدعم للتوظيف بهدف التمهيد المهني.

تواصل معنا على الرقم  0771-416 416إذا كنت تود الحصول على مزيد من المعلومات.
بإمكانك أيضا أن تقوم بزيارة أقرب وحدة لمكتب العمل أو تصفح الموقع
arbetsformedlingen.se

