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 قابلیت ھای خود را شناسایی کنید
 آیا در حرفھ ای تجربھ دارید و مایلید بدانید چگونھ از تجربھ حرفھ ای خود در سوئد استفاده کنید؟

 .آن حرفھ الزم است دست یابیدبا انجام یک خودارزیابی، می توانید بھ دیدگاھی کلی از آنچھ برای 

پاسخ ھا برای . شما با تکمیل یک فرم مرتبط با یک حرفھ در بازار کار سوئد، خودارزیابی را انجام می دھید
حمایت از شما ھستند و شما می توانید از پرسشنامھ خودارزیابی در مالقات ھای خود با کارمند استخدام 

رکز خدمات اشتغال و شما در انتخاب تمھیدات مناسب برای شما از سوی پاسخ ھا می توانند بھ م. استفاده کنید
ممکن است در یافتن روش استفاده از قابلیت ھای خود در سوئد یا اطالعات الزم . مرکز اشتغال، کمک کنند

 .دبرای ادامھ و پایان دادن بھ تحصیالت خود، کسب تجربھ شغلی یا اعتبارات قانونی بھ حمایت نیاز داشتھ باشی

پاسخ ھا بر اساس . پرسش ھای خودارزیابی بر اساس الزامات حرفھ ھای مختلف در سوئد طراحی شده اند
 .دانش و تجربھ شما در آن حرفھ ھستند

 .شما قابلیت ھای خودتان را ارزیابی می کنید. تمام دانش و تجربھ شما لحاظ می شود

 : حت پوشش قرار می دھداین خودارزیابی مھارت ھای مربوط بھ حرفھ ھای زیر را ت

 سرایدار ساختمان  •

 مدیر فنی ساختمان  •

 مدیر ساختمان •

با انجام این کار تضمین می . از سطوح مشروح در زیر برای ارزیابی تجربھ و قابلیت ھای خود استفاده کنید
 .شود کھ بھترین کمک ممکن را از مرکز خدمات اشتغال دریافت می کنید

 ود را بر اساس سطوح زیر شناسایی کنید:شما می توانید قابلیت ھای خ

 : بی تجربھ 1
 در اینجا ممکن است دانش نظری را داشتھ باشید اما ھیچ تجربھ عملی نداشتھ باشید •

 : دارای مقداری تجربھ 2
 ھنگام آموزش فرصت تجربھ آزمایشی نیز داشتھ اید  •

 : دارای تجربھ نسبی3
 معرف و گواھی صادره از سوی کارفرما داریدشما در رابطھ با تجربھ کاری یک سالھ خود  •

 : دارای تجربھ مطلوب4
 شما چندین سال تجربھ عملی دارید و می توانید نسبتاً سریع کار خود را بھ طور مستقل شروع کنید •

 : مجرب5
 شما باید بتوانید فوراً بھ عنوان یک ناظر، مدیر یا کارشناس در یک محل کار تعیین شوید •

 دھی و توسعھ عملیات، و نیز مدیریت و رھبری را دارید  شما تجربھ سازمان •
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شما تجربھ برقراری ارتباط در مورد روش اجرای کار در محل را دارید و می توانید ھمکاران را  •
 مشارکت داده و بھ آنھا انگیزه دھید 

 ھمکاران را دارید/مناطق عملیاتی/گروه ھا/شما توانایی تخصیص منابع بھ پروژه ھای مختلف •

ممکن . گر می خواھید جزئیات بیشتری را درباره تجربھ خود ارائھ دھید، از فضای پایین این فرم استفاده کنیدا
است شما در یک بخش تجربھ داشتھ باشید اما پرسشی در رابطھ با آن موضوع خاص در پرسشنامھ 

 .خودارزیابی مطرح نشده باشد

ی مثال با گواھی ھای آیا می توانید بھ صورتی دانش و تجربھ خود را برا
 آموزشی و استخدامی اثبات کنید؟ 

 . مرکز خدمات اشتغال می تواند بھ شما در ترجمھ و تصدیق آن مدارک کمک کند

 فرم خودارزیابی
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 مجرب)–(بی تجربھ 5-1  خصوصیات شخصی کھ برای این حرفھ مھم ھستند
 خدمات و تعامل

مؤثری بھ مشتریان گوش کرده و با من می توانم بھ طور  .1
 آنھا تعامل کنم.

             1              2              3              4              5       

من می توانم بھ طور مؤثری بھ ھمکاران گوش کرده و با  .2
 آنھا تعامل کنم.

             1              2              3              4              5       

من می توانم بھ منظور رفع نیازھای عملیاتی، در کار خود  .3
 انعطاف پذیر باشم.

             1              2              3              4              5       

رفع نیازھای مشتریان، در کار خود من می توانم بھ منظور  .4
 انعطاف پذیر باشم.

             1              2              3              4              5       

 فشار مدیریتی

       5              4              3              2              1              من بھ روشی سازمان یافتھ کار می کنم. .5

       5              4              3              2              1              من برنامھ ریزی کرده و آن را پیگیری می کنم. .6

       5              4              3              2              1              من می توانم چندین کار را ھمزمان با ھم انجام دھم. .7

من در ایجاد ارتباط با دیگران در زمینھ ھای مختلف تجربھ  .8
 دارم:

             1              2              3              4              5       

a( خیر        بلھ               کارکنان عملیات 

b( بلھ          خیر             پیمانکاران 

c( بلھ          خیر             مستأجران 
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 مجرب)–(بی تجربھ 5-1 تجربھ و قابلیت ھایی کھ برای این حرفھ مھم ھستند
من در زمینھ برنامھ ریزی و قبول مسئولیت تعمیر و  .9

 نگھداری تجربھ دارم.
             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              من در زمینھ تأمین و تدارکات پیمانکار تجربھ دارم. .10

       5              4              3              2              1              من در زمینھ نظارت در موارد زیر کار کرده ام .11

a(  بلھ          خیر             تأسیسات 

b( بلھ          خیر             سیستم ھای گرمایشی 

من در زمینھ عملیات و تعمیر و نگھداری سیستم ھای فنی  .12
 در ساختمان ھا/امالک کار کرده ام.

             1              2              3              4              5       

من در زمینھ بھینھ سازی سیستم ھای فنی در ساختمان ھا  .13
 و امالک کار کرده ام. 

             1              2              3              4              5       

ملیات و کارکردھای تعمیر و من در زمینھ توسعھ ع .14
نگھداری کار کرده ام و مسئولیت ھای بودجھ ای بر عھده 

 داشتھ ام.

             1              2              3              4              5       

من مسئول پروژه ھای تدارکاتی برای یک ساختمان/ملک  .15
 بوده ام.

             1              2              3              4              5       

من در زمینھ تأمین بودجھ و مدیریت امور مربوط بھ ملک  .16
 کار کرده ام.

 بلھ          خیر            

من در زمینھ تأمین بودجھ و مدیریت فروش ملک کار کرده  .17
 ام.

 بلھ          خیر            

 بلھ          خیر             داشتھ ام.من مسئولیت ھای مدیریتی  .18

 بلھ          خیر             در وظیفھ ام، من با مستأجران در تعامل بوده ام. .19

پرچین ھا و  فضای سبز، گل کاری ھا،من نگھداری  .20
 درخت ھا را مدیریت کرده ام.

             1              2              3              4              5       

من در زمینھ برف روبی و استفاده از شن و ماسھ در ماه  .21
 ھای زمستان کار کرده ام.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              من عیب یابی و تعمیرھای جزئی را انجام داده ام. .22

من در رابطھ با بخش ھایی ھمچون ورودی ھا، پلھ ھا،  .23
 زیرزمین و اتاق ھای زیر شیروانی کار کرده ام.

             1              2              3              4              5       

       5              4              3              2              1              من در زمینھ تعمیرات آپارتمان مستأجران کار کرده ام .24

من مسئولیت نظارت بر کارکنان تمیزکاری مبنی بر  .25
 تمیزکردن ساختمان را بر عھده داشتھ ام.

 بلھ          خیر             

 بلھ          خیر              زمینھ رفع مشکل تجربھ دارم.من در  .26
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من در زمینھ بازرسی از آپارتمان ھا زمانی کھ مستأجران  .27
آنھا را تخلیھ می کنند تجربھ دارم (این بازرسی معموالً 
توسط مدیر ساختمان انجام می شود). این کار عالوه بر 

 سایر امور شامل موارد زیر می شود:

 

a(  بلھ          خیر             فرسودگی و کھنگیتعیین 

b( بلھ          خیر             تأیید تمیزکاری پایانی 

c(  ارزیابی خسارت ھایی کھ مستأجران باید ھزینھ آن
 را بپردازند

 بلھ          خیر            

  من در زمینھ انواع ساختمان ھای زیر کار کرده ام:  .28

a(  بلھ          خیر             (آپارتمان)منزل استیجاری 

b( بلھ          خیر             محلھ ھای با منازل تک خانواده ای 

c( بلھ          خیر             مدارس 

d( بلھ          خیر             تأسیسات ورزشی 

e( بلھ          خیر             بیمارستان ھا 

f( بلھ          خیر             شرکت بزرگتر 

g( بلھ          خیر             شرکت کوچکتر 

h(  لطفاً شرح دھید: -سایر موارد  

  من امور زیر را انجام داده ام:  .29

a( بلھ          خیر             بازرسی سیستم ھای ھشدار و قفل 

b( بلھ          خیر             بازرسی سیستم ھای گرمایشی و تھویھ 

c( بلھ          خیر             مدیریت کارت کلیدھا و کلیدھا 

d( بلھ          خیر             تعمیر یا تعویض اقالم شکستھ شده/معیوب 

e( بلھ          خیر             تضمین کارکرد مناسب تجھیزات فنی 

f( بلھ          خیر             کمک بھ مستأجران در تخلیھ و مبلھ کردن 

g( بلھ          خیر             خرید مصالح کاری از طریق سیستم ھای رایانھ ای 

h(  مدیریت مبدل ھای گرمایی برای گرمایش منطقھ
 ای، پمپ ھای گرمایی، پنکھ و سایر تجھیزات فنی

 بلھ          خیر            

i( بلھ          خیر             عیب یابی و تعمیرات در ساختمان ھای مختلف 

  تعامل با مستأجران در رابطھ با موارد زیر:   .30

a( بلھ          خیر             خانھ ھای شخصی 

b( بلھ          خیر             بنگاه ھای تجاری 
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من مسئولیت بھبود کارایی مربوط بھ عملکرد انرژی  .31
 ام.ساختمان و استفاده از منابع را بر عھده داشتھ 

 بلھ          خیر            

 
 اگر مایلید جزئیات بیشتری در مورد تجربھ یا دانش خود ارائھ دھید لطفاً آنھا را در اینجا قید نمایید:


