التواصل
أنت قابلت اليوم:

ميدان العمل ستوكهولم
– طريقك للعمل أو الدراسة

قم بزيارتنا أو اتصل:

العمل أو
الدراسة
معالجة البيانات الشخصية

يحتاج ميدان العمل ستوكهولم  Jobbtorg Stockholmإلى معالجة البيانات الشخصية الخاصة بك .البيانات الشخصية التي
نعالجها هي الرقم الشخصي واالسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .الغرض من المعالجة هو للتمكن من تناول
معاملتك ودعمك للدراسة أو العمل.

الملف المهني

في الحاالت التي لم تقدم فيها معلوماتك الشخصية بنفسك ،نكون فقد تلقيناها من سكرتير الشؤون االجتماعية الخاص بك في إدارة
المنطقة.
األساس القانوني لمعالجة بياناتك الشخصية هو ممارسة السلطة بناء على قانون الخدمة االجتماعية وكذلك المصلحة العامة.
عندما تنتهي معاملتك سيتم مسح بياناتك الشخصية أو حفظها بناء على التشريعات السارية.

االتفاق

اهتمام صاحب
العمل
البحث عن عمل

دعم في
وخارج مكان العمل

إذا كنت تعتقد أننا استخدمنا بياناتك بطريقة غير مسموح بها فيحق لك تقديم شكوى لدى هيئة الرقابة المعلوماتية .المزيد من
المعلومات عن حقوقك وكيفية معالجة المدينة لبياناتك الشخصية تجدها على .stockholm.se/dataskydd
لجنة سوق العمل مسؤولة عن البيانات الشخصية وتقوم بمعالجة وحماية بياناتك الشخصية وفقا َ لالئحة حماية البيانات (.)GDPR

إدارة سوق العمل ،ميدان العمل ستوكهولم Jobbtorg Stockholm

هاتف08-508 35 500 :
البريد االلكترونيjts.kvalitet@stockholm.se :

الكل يستطيع بناء على مؤهالته وبالدعم الصحيح
والعمل والدراسة

ماذا نفعل في Jobbtorg؟
يساعدك ويدعمك مرشد العمل فيما تريد العمل فيه في المستقبل .يمكن للمرشد أيضا َ مساعدتك
عندما تحتاج االتصال بأصحاب العمل أو زيارة أماكن عمل مختلفة أو تجربة عمل.
يمكن أن يساعدك المستشار الدراسي والمهني في المضي قدما َ في أفكارك الستكمال
الدراسة.
ُمعلم تكنولوجيا المعلومات هو دعمك عندما تكتب طلبا َ لوظيفة واحدة أو أكثر.

ماذا يحدث عندما أكون مسجالَ في
Jobbtorg؟

.1
.2

نبدأ بالحديث معا َ عن من أنت
وماذا تريد.
بنا ًء على ذلك نناقش نوع العمل الذي يناسبك.
لديك الفرصة لتجربة مكان عمل واحد
أو أكثر.

معا َ نقدم لك الدعم في مكان العمل وعندما تدرس.
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يمكننا مساعدتك في هذا:

من المهم أن تضع هذا في
اعتبارك!

التواصل مع أصحاب العمل
الزيارات الدراسية
الدعم في مكان العمل
تدريب
تدريب على اللغة
دورات مهنية
إرشاد دراسي ومهني
بدء مشروع

الهدف هو أن يكون لديك عمل مبني
على األهداف التي لديك.

أن تبحث بنشاط عن عمل
أن تتبع خطة العمل التي اتفقتوا عليها
أن تتبع الخطة مع مكتب العمل
أن تكون متواجداَ حتى نتمكن نحن وأصحاب العمل من الوصول إليك
إذا لم تتمكن من الحضور إلى االجتماع المخطط له  -اتصل بنا!
من المهم أن تخبرنا إذا كنت مريضا َ أو غير قادر على الحضور.
يقوم  Jobbtorgباإلبالغ عن الغياب لدعم اإلعالة (الشؤون االجتماعية).
قد يؤثر الغياب على حقك في الحصول على المساعدة المالية.

