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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 لكتسھل اإلجابات لك ولخدمة التوظیف عملیة اختیار إجراءات خد
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 تشیید/بناء.

كنة من موبھذا تضمن أنك تتلقى أفضل مساعدة م. استخدم المستویات المشار إلیھا أدناه لتقییم خبرتك 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
 واحدلدیك مراجع وشھادات ألصحاب العمل تتعلق بعملك لمدة عام  •

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

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

 لدیك خبرة في تنظیم وتطویر العملیات وكذلك اإلدارة والقسم  •

 عمل المطلوب إجراؤه في المنطقة وكیفیة إشراك الزمالء وتحفیزھم لدیك خبرة في اإلبالغ عن حجم ال •

 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
 .لیست ھناك أسئلة بشأن ھذا الموضوع الخاص في استبیان التقییم الذاتيخبرة في القطاع ولكن 

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

 . یمكن أن تساعدك خدمة التوظیف في ترجمتھا وتوثیقھا
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 موذج التقییم الذاتين

 عامل التشیید/البناء
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 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1  السمات الشخصیة المھمة للمھنة
       5              4              3              2              1              أنا جید في التفاعل مع العمالء .1

       5              4              3              2              1              یمكنني أن أظل ھادئًا في المواقف الصعبة .2

       5              4              3              2              1              العمل تحت ضغطیمكنني  .3

       5              4              3              2              1              أعلم وأفھم اآلثار المترتبة على كوني في بیئة عمل .4

       5              4              3              2              1              العملیمكنني أن أعمل وفق قواعد مكان  .5

       5              4              3              2              1              إنني أحافظ على مكان عملي نظیفًا ومرتبًا   .6

       5              4              3              2              1              لقد اعتدت على اتخاذ القرارات باستقاللیة .7

 خبرة كبیرة) –(ال توجد خبرة  5-1 الخبرات والقدرات المھمة للمھنة
لدي خبرة في األعمال األرضیة لوضع أنابیب میاه وانابیب  .1

 صرف صحي
 نعم          ال

 نعم          ال إلنشاء الطرقلدي خبرة في األعمال األرضیة  .2

 نعم          ال لدي خبرة في تسویة سطح األسفلت للطرق على سبیل المثال .3

 نعم          ال لدي خبرة في األعمال األرضیة إلنشاء السكك الحدیدیة .4

 نعم          ال لدي خبرة في األعمال األرضیة لتصمیم الحدائق .5

 نعم          ال للممرات لدي خبرة في وضع أحجار أو ألواح .6

  عدد سنوات الخبرة كعامل تشیید/بناء: .7

 _________ عام               
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 إذا كنت ترید تقدیم تفاصیل بشأن خبرتك أو معرفتك لم یتم ذكرھا في األسئلة أعاله، یُرجى إضافتھا ھنا:

 

 

 

 

 


