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استخدام معرفی شغل
اگر شما زیر  ۵۲سال هستید و تجربه کاری ندارید یا حداقل بمدت سه ماه بیکار بوده،
میتوانید همزمان که حقوق دریافت میکنید ،یک شغلی را یاد بگیرید .کارفرما مسئولیت
آموزش را به عهده دارد و برای آن جبران مالی دریافت میکند.

آیا من میتوانم استخدام معرفی شغل را دریافت کنم؟
افراد بین  ۵۲تا  ۵۲سال میتوانند استخدام معرفی شغل را دریافت بکنند .همچنین باید یکی
از شرایط زیر را دارا باشید:
 نداشتن تجربه در شغل مربوطه.
 حداقل طی مدت چهار ماهه ۰۹ ،روز بیکار بوده و در اداره کار ثبت بوده.
اگر میخواهید پیش یک کارفرمایی کار بکنید که در حال حاضر توسط او استخدام هستید،
کار جدید شما باید شغل متفاوتی باشد .برای اطالعات بیشتر از کارفرمای خود بپرسید یا با
اداره کار تماس بگیرید.

حقوق من چه مقدار است؟
حقوق شما حداقل  ۵۲درصد از حقوقی که در قرارداد جمعی توافق شده میباشد ،بسته به
اینکه چه مقدار از زمان کاری شما آموزش میباشد.

آیا من بیمه میباشم؟
شما حق دارید بیمه های محل کار را طبق قرارداد جمعی موجود داشته باشید.

این حقوق برای چه نوع استخدام میباشد؟
استخدام یک نوع استخدام معرفی کار میباشد و میتواند تمام وقت یا نیم وقت باشد

کدام کرفرمایان میتوانند این حقوق را دریافت کند؟
کرفرمایان باید دارای یک قرارداد جمعی در مورد معرفی شغل باشند یا اینکه یک قرارداد
مرتبط با یک قرارداد جمعی در مورد معرفی شغل داشته باشند.در شاخه های مختلف
شغلی قرارداد ها متفاوت میباشند و هر کدام میتوانند شرط های خاصی در مورد مثال سن
و دیپلم دبیرستان داشته باشند .بعضی وقتها یک قرارداد محلی در مورد معرفی شغل بین
کارفرما و سازمان اتحاد محلی هم الزم است .کارفرما هم باید در فهرست کارفرمایان
اداره مالیات ثبت باشد و همچنین بتواند حداقل  ۵۲درصد آموزش ارائه دهد.
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کارفرما چه مقدار جبران مالی دریافت میکند؟
جبران مالی کارفرما برابر است با هزینه کارفرما به مقدار  ۲۵,۱۵درصد .کارفرما
همچنین از بابت آموزش روزی  ۵۵۲کرون بهنگام کار تمام وقت دریافت میکند.

مدت استخدام چقدر میباشد؟
استخدام باید حداقل شش ماه باشد.

کارفرما چه مدت میتواند جبران مالی دریافت کند؟
کارفرما میتواند تا دوازده ماه جبران مالی دریافت کند.

چه کسی چه کاری انجام میدهد؟
شما بهمراه کارفرما یک برنامه آموزشی را ارائه میدهید .سپس کارفرما از اداره کار
درخواست کمک میکند و بهمراه برنامه آموزشی درخواست خود را میفرستد .شما حق
ندارید قبل از اینکه اداره کار درخواست را دریافت کند ،کار خود را آغاز کنید.
اگر شما هنوز در اداره کار ثبت نیستید باید با ما تماس بگیرید و خود را ثبت کنید.

قوانین
مقررات )( ۵۹۵۱:۵۵۲۵در مورد حمایت برای استخدام معرفی شغل.

برای اطالعات بیشتر شما میتوانید با شماره ۹۵۵۵-۲۵۴ ۲۵۴با ما تماس بگیرید .شما
همچنین میتوانید از نزدیکترین دفتر اداره کار بازدید کنید یا بروید به وب سایت
arbetsformedlingen.se

