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 تحدید قدراتك
 ھل لدیك خبرة في إحدى المھن وترید أن تعرف كیف یمكنك استغالل خبرتك المھنیة في السوید؟

 ومن خالل إجراء تقییم ذاتي، یمكنك الحصول على نظرة عامة فیما یتعلق بما ھو مطلوب للمھنة.

لذكر أن وجدیر با. أنت تقوم بإجراء تقییم ذاتي عن طریق تعبئة نموذج یتعلق بمھنة ما في سوق العمل السویدي
یمكن أن  .اإلجابات مخصصة لدعمك كما یمكنك استخدام استبیان التقییم الذاتي في اجتماعاتك مع موظفي التعیین

قد تحتاج إلى دعم . مة التوظیف المناسبة لكعملیة اختیار إجراءات خد لخدمة التوظیفتسھل اإلجابات لك و
لمعرفة كیفیة استغالل كفاءتك في السوید أو االطالع على المعلومات الخاصة بكیفیة التقدم أو إكمال تعلیمك أو 

 .الحصول على خبرة وظیفیة أو إجراء توثیق

خبرتك مد اإلجابات على معرفتك وتعتمد أسئلة التقییم الذاتي على متطلبات المھن المتعددة في السوید. ھذا وتعت
 في المھنة ذات الصلة.

 .أنت تقیّم قدراتك الخاصة. تؤخذ جمیع خبراتك ومعرفتك بعین االعتبار

 یغطي ھذا التقییم الذاتي مؤھالت عامل طالء.

ن موبھذا تضمن أنك تتلقى أفضل مساعدة ممكنة . استخدم المستویات المشار إلیھا أدناه لتقییم خبراتك وقدراتك
 .خدمة التوظیف

 

 یمكنك تحدید قدراتك بناء على المستویات التالیة:

 : ال توجد خبرة 1
 قد تكون لدیك ھنا معرفة نظریة ولیس خبرة عملیة •

 : بعض الخبرات 2
 لدیك فرصة اختبار أثناء التدریب  •

 : قدر كاٍف من الخبرة3
 لدیك مراجع وشھادات ألصحاب العمل تتعلق بعملك لمدة عام واحد •

 : خبرة جیدة4
 بسرعة بصورة مستقلة أن تبدأ العملالعملیة ویمكنك نسبیًا الخبرات لدیك سنوات عدیدة من  •

 : خبرة كبیرة5
 یجب تقییمك مباشرة في مكان العمل كمشرف أو مدیر أو خبیر •

 لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العملیات وكذلك اإلدارة والقسم  •

 لمطلوب إجراؤه في المنطقة وكیفیة إشراك الزمالء وتحفیزھم لدیك خبرة في اإلبالغ عن حجم العمل ا •

 مختلفة/ مناطق تشغیلیة/مجموعات/مشروعات/لدیك خبرة في تخصیص موارد لزمالء •
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ن لدیك قد تكو. استخدم المساحة الموجودة أسفل النموذج إذا كنت ترید تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبراتك
 .أسئلة بشأن ھذا الموضوع الخاص في استبیان التقییم الذاتي خبرة في القطاع ولكن لیست ھناك

یمكنك أن تثبت معرفتك وخبراتك بأي طریقة، على سبیل المثال، شھاداتك 
 التعلیمیة أو التوظیفیة؟ 

  .خدمة التوظیف في ترجمتھا وتوثیقھا یمكن أن تساعدك

 

 نموذج التقییم الذاتي

 عامل الطالء
 

  معلومات عامة حول خبرتك كعامل طالء
 نعم          ال              لقد أكملت التدریب كعامل طالء .1

 _________ عام              السنوات التي عملت فیھا كعامل طالء:حدد عدد  .2

 اسم الدولة                 حدد الدولة التي عملت فیھا كعامل طالء: .3

             _______________________ 

لقد عملت في شركة دھان أثناء الفترة التي كنت أعمل  .4
 فیھا كعامل طالء

 ال       نعم                      

 نعم          ال                    لقد أدرت شركة دھانات خاصة بي .5

 عبّر بنعم أو ال: الخبرات والقدرات المھمة للمھنة
لدي خبرة في دھان الدیكورات الداخلیة للمنازل/الشقق  .6

 المشیدة حدیثًا
 نعم          ال                   

الخارجیة من المنازل لدي خبرة في طالء األجزاء  .7
 المشیدة حدیثًا

 خشب •

 جبس •

 معدن •

             

 

 نعم          ال             

 نعم          ال                  

 نعم          ال                                                    

لدي خبرة في دھان الدیكورات الداخلیة للمنازل/الشقق  .8
 القدیمة

 نعم          ال                 

 لدي خبرة في دھان األجزاء الخارجیة للمنازل القدیمة .9

 خشب •

 جبس •

               

 نعم          ال                  

 نعم          ال                     
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لدي خبرة في الدھان األساس والعمل التحضیري مع  .10
 مركب ناعم

 األسقف/الحوائط •

 واألطر والنوافذاألبواب  •

 

 

 

 نعم          ال               

 نعم          ال               

 

 نعم          ال                    لدي خبرة في دھان األبواب والخزانات  .11

 نعم          ال                     لدي خبرة في دھان األبواب والخزانات واألشرطة .12

 نعم          ال                     النوافذ الخشبیة والمعدنیةلدي خبرة في دھان  .13

 نعم          ال                     لدي خبرة في دھان الحوائط واألسقف الجبسیة .14

 نعم          ال                     لدي خبرة في دھان الحوائط واألسقف الخرسانیة .15

 نعم          ال                     واألقمشةلدي خبرة في الحوائط ذات األوراق  .16
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	إذا كنت ترغب في تقدیم المزید من التفاصیل بشأن خبرتك ومعرفتك، یُرجى إضافتھا ھنا:

 

 

 


