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 های کاری خود را شناسایی کنیدتوانایی

توانید از تجارب اکتساب خواهید بدانید چگونه میآیا در زمینه یک شغل تجاربی دارید و می

 شده در طول  زندگی کاری خود، در سوئد استفاده کنید؟

از طریق انجام یک ارزیابی شخصی، تصویری از آنچه برای انجام یک شغل ضروری 

 د آورد. است، بدست خواهی

ارزیابی شخصی را از طریق پرکردن یک پرسشنامه که برای یک شغل معین در بازارکار 

های بدست آمده بعنوان یک سوئد تنظیم شده، انجام خواهید داد.  هدف آن است که از پاسخ

توانید پرسشنامه ارزیابی شخصی را در نوع حمایت برای شما استفاده شود و شما می

های بدست آمده کارمند اداره کاریابی مورد استفاده قرار دهید. پاسخگفتگوهای خود با 

تواند به اداره کاریابی و شما در راستای انتخاب درست اقدامات حمایتی اداره کاریابی، می

های کاری خود در سوئد، سهولت ایجاد کند.  شاید شما در مورد چگونگی استفاده از مهارت

توان اقدامات آتی را به انجام رسانده، تحصیالت ه چگونه میدریافت اطالعات در مورد اینک

های خود را مورد ارزشیابی خود را تکمیل نموده، کارآموزی کنید و یا مدارک یا مهارت

 قرار دهید، نیاز به پشتیبانی داشته باشید.

های گوناگون های مربوط به ارزیابی شخصی بر مبنای شروط الزم برای انجام شغلپرسش

های شما براساس دانش و تجارب شما در زمینه شغل اند.  پاسخسوئد، تنظیم گردیدهدر 

 مذکور خواهد بود.

های کاری خود این خود شما هستید که مهارتآیند. ها و تجارب شما به حساب میهمه دانسته

 دهید.  را مورد ارزیابی قرار می

ی و شغل میزبان )پیشخدمت( این پرسشنامه ارزیابی شخصی درباره شاخه کاری هتلدار

اید خوب است که در آستانه باشد.  اگر شما بعنوان میزبان کنفرانس کار کردهکنفرانس می

های کاری آید، مهارتهایی که در زیر میارزشیابی مهارتی یا موارد مشابه، بر پایه پرسش

زیابی شخصی خود را تخمین بزنید. اگر دارای تجاربی مشابه آنچه در این پرسشنامه ار

توانید ارزیابی شخصی خود را با اید، میآمده، هستید اما بعنوان میزبان کنفرانس کار نکرده

کارمند مسئول خود در اداره کاریابی مورد بحث قرار دهید تا برای یک ارزشیابی احتمالی 

 راهنمایی دریافت کنید.   

 عبارتند از: هایی که دارای تخصص یا شایستگی در این زمینه هستندحرفه

 میزبان کنفرانس

دهید. ارزیابی خودتان را مورد ارزیابی قرار میشما ارزیابی شخصی به معنای آن است که 

ها و تجربیات شما در این کار بوده و شما باید این موارد را مورد شخصی برمبنای دانسته

 ارزیابی قرار دهید.

 سطوح زیر استفاده کنید: ز توانید اهای کاری خود میبرای شناسایی مهارت

  : فاقد تجربه۱

  در اینجا شاید شما دانش تئوریک در مورد این موضوع دارید اما فاقد تجربه عملی

  باشید.
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 : تجربه کم ۲

 ایدشما حداقل یک سال در این شاخه کاری کار کرده 

 اید  اید، امتحان نمودهآموزشی را گذرانده آن را را در طول مدتی که یک دوره 

 : تجربه خوب۳

  شما افراد معرف و گواهی کاری برای یک سال کار دارید 

 ایدشما در چندین محل کار در همان شاخه کاری کار کرده 

 : تجربه زیاد۴

  شما حداقل یک سال تجربه کاری در این شغل دارید 

 توانید شروع به کار مستقل در این شما تجربه عملی داشته و نسبتاً به سرعت می

 نماییدزمینه 

 : تجربه بسیار زیاد۵

  شما می توانید بالدرنگ در یک محل کار بعنوان مدیر کار، رئیس یا کارشناس

 مورد آزمایش قرار گیرید

  شما از تجربه سازماندهی و توسعه این مجموعه برخوردار بوده و در زمینه انجام

 امور اداری و مدیریت تجربه دارید  

 ا دیگران در زمینه چگونگی اداره کار در زمینه  شما تجربه ارتباط برقرار کردن ب

توانید همکاران خود را عالقمند نموده و به آنان کاری مربوطه را داشته و می

 انگیزه بدهید 

 های کاری گوناگون ها/زمینهها/گروهشما تجربه سازماندهی منابع برای پروژه

 مجموعه/همکاران را دارید

 

محل درج آزاد متن، در اگر مایل به توضیحات بیشتر پیرامون تجربیات خود هستید، از 

تواند شامل آن باشد که شما تجربیاتی در این شاخه پایین پرسشنامه استفاده کنید. این امر می

کاری دارید اما در یک موضوع معین که به تجارب شما ارتباط دارد، پرسشی در این 

 نامه ارزیابی شخصی وجود ندارد.پرسش

ها و تجربیات خود را بنحوی به اثبات برسانید، بعنوان نمونه از طریق توانید دانستهآیا می

تواند به شما برای ارائه گواهی یا مدارک؟  اگر گواهی یا مدارکی دارید، اداره کاریابی می

 ترجمه و ارزشیابی آنها کمک کند. 
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 پرسشنامه ارزیابی شخصی

 کنفرانس -هتل 

 

 

 تجربه بسیار زیاد( -)فاقد تجربه  ۵ - ۱ خصوصیات فردی مهم برای یک میزبان کنفرانس

من معتقدم که دارای خصوصیات فردی هستم که  (1

برای کار بعنوان میزبان کنفرانس در یک هتل 

 ارزش مطرح شدن را دارد.  

به خصوصیات فردی  -باشد اگر پاسخ آری می

 هان مطرح کردن آنها هستید.فکر کنید که خوا

 بله                خیر              

ای من توانایی مواجه شدن با میهمانان را به شیوه (2

 شود، دارم.که در زیر شرح داده می

 بعنوان مثال:

 من آرام و شنوای حرف دیگران هستم. -

من به روشنی و بطور واضح در مورد خدماتی که  -
 دهم.ت میدهد، اطالعاهتل ارائه می

من حتی اگر در یک موقعیت پر استرس هم باشم بر  -
 ارائه خدمات تمرکز دارم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

من توانایی برقراری ارتباط با میهمانان در  (3

 های مختلف را دارم. موقعیت

 بعنوان مثال:

 آیددر مواقعی که اختالفاتی پیش می -

 های گوناگونبه زبان -

 ها از طریق تلفنریزی و  تحویل سفارشبرنامه -

ها از طریق پست ریزی و  تحویل سفارشبرنامه -
 الکترونیکی

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       
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 کنم.من با نظم و ترتیب کار می (4

 بعنوان مثال:

وعه کاری خود از یک نظام من برای حفظ نظم در مجم
 کنم.معین پیروی می

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

ریزی من توانایی کار کردن بطور مستقل و برنامه (5

 برای کار خودم را دارم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ی صحبت کردن در برابر جمع را دارم. من توانای (6

من معتقدم که دارای خصوصیات فردی هستم که  (7

برای کار بعنوان میزبان کنفرانس در یک هتل 

 ارزش مطرح شدن را دارد:

 

 

  تجربیات مهم برای یک میزبان کنفرانس

 استفاده از لوازم کمکی فنی را دارم.من تجربه  (8

 بعنوان مثال:

 تجهیزات ویدئو پروژکتور -

 تجهیزات نصب ویدئو پروژکتور به کامپیوتر -

 اتصال به اینترنت -

 های از راه دور و از طریق تلفننشست -

 های از راه دور ویدئویینشست -

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

های رزرو جا را من تجربه کار کردن با سیستم (9

 دارم

 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       
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های باال منعکس نشده، لطفاً آنها را در زیر های خود هستید که در پرسشاگر مایل به توضیح بیشتر درباره تجربیات یا دانسته

 شرح دهید:

 

 

 

 


