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تحديد كفاءاتك ومؤهالتك
هل لديك خبرة في مهنة ما وترغب بمعرفة كيفية االستفادة من خبراتك المهنية في السويد؟
من خالل القيام بالتقييم الذاتي فإنك تحصل على فكرة عامة حول متطلبات المهنة.
ويمكنك القيام بالتقييم الذاتي من خالل ملء استمارة ذات صلة بأحد المهن الموجودة في سوق
العمل السويدي .والغرض من إجاباتك هي استخدامها كوسيلة دعم لك ،كما يمكنك استخدام
استبيان التقييم الذاتي عند التواصل مع موظف تدبير العمل المسؤول عنك لدى مكتب العمل.
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات قد تسهل على مكتب العمل ( )Arbetsförmedlingenوعليك
القيام باالختيار الصحيح من بين المساعدات المختلفة المتوفرة لدى مكتب العمل
( .)Arbetsförmedlingenقد تحتاج إلى دعم ومساعدة بشأن كيفية االستفادة من كفاءاتك في
السويد ،أو الحصول على معلومات حول كيفية المضي قدماً ،أو استكمال تعليمك ،أو التدريب
أو القيام بعمل معادلة لكفاءاتك (توثيق شهاداتك).
إن أسئلة التقييم الذاتي تعتمد على متطلبات المهن المختلفة في السويد .وتستند اإلجابات على
مهاراتك وخبراتك في المهنة.
يتم األخذ في االعتبار كافة مهاراتك وخبراتك .أنت من يقوم بتقييم مهاراتك.
هذا التقييم الذاتي حول قطاع الفنادق ومضيف\مضيفة المؤتمرات .إذا كنت عملت
كمضيف\مضيفة مؤتمرات من قبل ،فمن الجيد أن تقوم بتقييم مهاراتك وفقاً لألسئلة التالية ،قبل
القيام بمعادلة كفاءاتك أو ما شابه ذلك .إذا كان لديك خبرات مماثلة للخبرات المذكورة في هذا
االستبيان للتقييم الذاتي ولكن لم تعمل كمضيف\مضيفة مؤتمرات ،فيمكنك مناقشة تقييمك الذاتي
مع موظف تدبير العمل المسؤول عنك للحصول على المشورة بشأن كيفية المضي قدماً.
الوظائف المدرجة بكونها مؤهلة هي
مضيف\مضيفة مؤتمرات
إن التقييم الذاتي يعني أنك تقوم بتقييم نفسك بنفسك .يستند التقييم الذاتي على معارفك وخبراتك
في العمل وهذا ما ستقوم بمحاولة تقييمه.

يمكنك أن تبدأ من ما يلي لتحديد كفاءاتك ومؤهالتك.
 :1ال خبرات
 هذا االختيار يعني أنه قد يكون لديك معرفة نظرية لهذه المهنة ولكن ال تمتلك أي
خبرة عملية
 :2خبرة قليلة
 هذا االختيار يعني أنك عملت في المجال لمدة أقل من عام


أنك قد تدربت على مهام العمل خالل الوقت الذي حضرته في التدريب أو التعليم

 :3خبرة جيدة
 هذا االختيار يعني أن لديك مراجع\توصيات وشهادة خبرة تبين أنك مارست العمل
لمدة عام
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أن تكون قد عملت بعدة أماكن في القطاع ذاته

 :4خبرة كبيرة
 هذا االختيار يعني أنك لديك خبرة لعام واحد على األقل في هذه المهنة


أن لديك خبرة عملية وأنه يمكنك بدء العمل بشكل مستقل بسرعة نسبياً

 :5خبرة كبيرة جدا
 هذا االختيار يعني أنه يمكنك العمل في مكان للعمل مباشرة كمشرف أو مدير أو
خبير


لديك خبرة في تنظيم وتطوير العمل ولديك خبرة في اإلدارة والتنظيم



لديك خبرة في التحدث عن الكيفية التي ينبغي بها إتمام العمل في هذا المجال،
ويمكنك إشراك وتحفيز الموظفين



لديك خبرة في تنظيم الموارد لمختلف المشاريع\المجموعات\القطاعات\الموظفين

قم باستخدام الجزء المخصص للكتابة الموجود في الجزء السفلي من االستبيان إذا كنت ترغب
بكتابة خبرات إضافية .يمكن أن يكون تعليقك بشأن امتالكك لخبرة في المجال ولكن ال تتوفر
أسئلة بهذا الشأن في استبيان التقييم الذاتي.
هل يمكنك تدعيم مهاراتك وخبراتك بأي شكل من األشكال ،على سبيل المثال من خالل تقديم
شهادات خبرة أو شهادات دراسية؟ إذا كان لديك شهادات خبرة أو شهادات دراسية فيمكن
لمكتب العمل ( )Arbetsförmedlingenأن يقوم بمساعدتك في ترجمتهم وتوثيقهم (معادلتهم
داخل السويد).
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استمارة التقييم الذاتي
المؤتمرات  -الفنادق

خصائص هامة لمضيف\مضيفة المؤتمرات
 )1أنا أعتقد أن لدي الخصائص الشخصية التي يمكنني
تسليط الضوء عليها في وظيفة مضيف\مضيفة
مؤتمرات بالفندق.
إذا كانت اإلجابة نعم  -ففكر في الخصائص التي
ترغب بتسليط الضوء عليها.
 )2لدي القدرة على التعامل مع الضيوف بالطريقة
الموضحة أدناه.

( 5-1ال خبرة على اإلطالق  -خبرة كبيرة جداً)
ال
نعم
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4

5

على سبيل المثال:
-

أنا هادئ ومنصت جيد.
أقدم معلومات واضحة حول مجموعة الخدمات التي
يقدمها الفندق.
أنا أركز على الخدمة حتى في حاالت الضغط الشديد.
 )3لدي القدرة على التواصل مع الضيوف في
الظروف المختلفة.

على سبيل المثال:
-

في حاالت الصراع
بلغات مختلفة
أخطط وأتلقى الحجوزات بالهاتف
أخطط وأتلقى الحجوزات بالبريد اإللكتروني
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 )4أنا أعمل بشكل منظم
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على سبيل المثال:
لدي نظام للحفاظ على النظام في العمل.
 )5لدي القدرة على العمل بشكل مستقل والتخطيط
لعملي.
 )6لدي القدرة على التحدث أمام الجمهور.
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 )7أنا أعتقد أن لدي الخصائص الشخصية التي يمكنني
تسليط الضوء عليها في وظيفة مضيف\مضيفة
مؤتمرات بالفندق:

خبرات هامة لمضيف\مضيفة المؤتمرات
 )8لدي الخبرة في استخدام وسائل التكنولوجيا
المساعدة.
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على سبيل المثال:
 أجهزة العرض -كانون الحواسيب-كانون االتصال باإلنترنت االجتماعات عبر الهاتف اجتماعات الفيديو )9لدي خبرة في التعامل مع أنظمة الحجز
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إذا كنت ترغب بإضافة توضيحات\معلومات بشأن خبرات أو مؤهالت لم تشتمل عليها األسئلة أعاله ،فيُرجى كتابة ذلك أدناه:

