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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 آیند. این خود شما هستید که مهارتها و تجارب شما به حساب میهمه دانسته

 دهید.  را مورد ارزیابی قرار می

 

 باشد.  نوشیدنی( می این ارزیابی شخصی در مورد حرفه پذیرایی )سرو غذا و

شوند عبارتنداز: پیشخدمت مرد، های که بعنوان تخصص در این زمینه محسوب میحرفه

 پیشخدمت زن و سر پیشخدمت.

های کاری و تجربیات خود الزم نیست تحصیالتی گذرانده باشید.   شما برای تخمین مهارت

، باید آن را ترجمه نموده اگر مدرک تحصیلی دارید که به زبان دیگری غیر از سوئدی است

و همچنین آن را برای ارزشیابی ارسال نمایید. اداره کاریابی در این زمینه به شما کمک 

 کند.می

های کاری شما در زمینه یک حرفه مورد ارزیابی در هنگام ارزشیابی، زمانی که مهارت

الت داده شود و گیرد، ممکن است به شما یک گواهی مبنی بر نیاز به تکمیل تحصیقرار می

همچنین در مورد یک حرفه شایستگی کاری دریافت نمایید. اداره کاریابی به شما برای در 

 کند. تماس قرار گرفتن با مراجع ارزشیابی بر اساس شرایط این شاخه کاری، کمک می

های کاری و تجربیات خود را براساس سطوح زیر ارزیابی نموده و این موضوع را مهارت

 کاریابی مورد بحث قرار دهید.  با اداره
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 ز سطوح زیر استفاده کنید: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

 : تجربه کم ۲

 اید، موزشی را گذراندهآ وظایف کاری مربوطه را در طول مدتی که یک دوره

 اید انجام داده

 : تجربه خوب۳

  شما افراد معرف و گواهی کاری برای یک سال کار دارید 

 : تجربه زیاد۴

 توانید شروع به کار شما تجربه عملی چندین ساله داشته و نسبتاً به سرعت می

 مستقل در این زمینه نمایید

 : تجربه بسیار زیاد۵

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

 مورد آزمایش قرار گیرید

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

 امور اداری و مدیریت تجربه دارید  

   شما تجربه ارتباط برقرار کردن با دیگران در زمینه چگونگی اداره کار در زمینه

توانید همکاران خود را عالقمند نموده و به آنان مربوطه را داشته و میکاری 

 انگیزه بدهید 

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

 مجموعه/همکاران را دارید

اد متن، در محل درج آزاگر 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 

 پرسشنامه ارزیابی شخصی وجود ندارد.

اثبات برسانید، بعنوان نمونه از طریق ها و تجربیات خود را بنحوی به 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
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 تجربه بسیار زیاد( -)فاقد تجربه  ۵ - ۱ میزبانی و ارتباطات

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              کنم.بر ارائه خدمات به دیگران کار می من با تمرکز (1

من میهمان را در کانون توجه قرار داده و حرفه ای عمل  (2

 کنم.می

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              کنم.و توجه بسیار برخورد میمن با میهمان با مراقبت  (3

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              دهم.من در ارتباط با میهمانان شکیبایی خود را از دست نمی (4

های استرس آور به قعیتکنم و با مومن با نظم و قاعده کار می (5

 کنم.مند برخورد میشکلی قاعده

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

ها با توجه به نیازهای مجموعه کاری من با دستورالعمل (6

 کنم. برخورد می

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

ن تمامی مجموعه را در ارتباط با وظایف کاری خودم مشاهده م (7

 کنم.می

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من در اجرای وظایف کاری خود شنوا و هشیار هستم. (8

کنم باید مورد بحث قرار گیرند را مطرح می من مسائلی که (9

 زیرا یک مجموعه کاری باید توسعه یافته و بهتر شود.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

 تجربه بسیار زیاد( -)فاقد تجربه  ۵ - ۱ های گوناگون آن اهمیت دارندتجربیاتی که برای پذیرایی در نقش

 تجربیات بعنوان سرپیشخدمت:

من مسئولیت سرپرستی کارکنان مشغول در بخش پذیرایی را  (1

 ام.برعهده داشته

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

ها و کارکنان مسئول پذیرایی را من کارهای پیشخدمت (2

 ام.سازماندهی نموده

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.من در زمینه تعیین برنامه کاری پرسنل، کار کرده (3

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.ها را تحویل گرفتهمن سفارش (4

من مسئولیت یک مراسم، بعنوان نمونه پذیرایی در یک جشن  (5

 ام. بزرگ را برعهده داشته

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام. من تهیه منوی غذایی را سازماندهی نموده (6

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.من در زمینه پذیرش سفارش برای رزرو میزها کار کرده (7

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱             ام که از فضای رستوران تا حد ای جا دادهمن میهمانان را بگونه (8
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 امکان به شکلی موثر استفاده شود.

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.های مختلف پرداخت پول کار کردهمن با صندوق و شکل (9

های ویژه اطالعاتی دارم، من در زمینه انواع گوناگون خوراک (10

 بعنوان نمونه غذا برای افراد دارای آلرژی. 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من توانایی معرفی غذاها به شکلی باسلیقه را دارم. (11

های مناسب هر غذا را من توانایی پیشنهاد دادن برای نوشیدنی (12

 دارم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

من تحصیالتی در زمینه معرفی و سرو شراب دارم و یا بدون  (13

گذراندن دوره آموزشی، بعنوان مسئول معرفی و سرو شراب 

 ام.در رستوران کار کرده

اگر پاسخ آری است ـ شرح دهید که وظایف کاری اصلی شما  (14

 چه بوده است: 

 

 

 

 بله                خیر                                         

 

 

ها برای رستوران را من تجربه خرید شراب و دیگر نوشیدنی (15

 دارم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ها را دارم.  من تجربه نوشتن فهرست شراب (16

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من تجربه آموزش دادن به پرسنل را دارم.  (17

 هایی دارم، مثال بزنید:من در زمینه نوشیدنی دیگری آگاهی (18

 

 

 

 

 تجربیات بعنوان پیشخدمت مرد و پیشخدمت زن

ای موثر در یک محیط پر ار کردن به شیوهمن تجربه ک  (19

 استرس را دارم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

های گوناگون حمل و سرو غذا و نوشیدنی من می توانم روش (20

 را انجام دهم.

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ن توانایی کار کردن به شکلی سازماندهی شده را دارم.م (21

من در صورتی که کار این ضرورت را ایجاد کند توانایی  (22

 انعطاف پذیری در کار را دارم. 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       
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های ویژه اطالعاتی دارم، من در زمینه انواع گوناگون خوراک (23

 بعنوان نمونه غذا برای افراد دارای آلرژی. 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من توانایی معرفی غذاها به شکلی باسلیقه را دارم. (24

های مناسب هر غذا را من توانایی پیشنهاد دادن برای نوشیدنی (25

 دارم. 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من توانایی قبول مسئولیت برای چندین میز مختلف را دارم. (26

من توانایی دریافت سفارش غذا و بخاطر سپردن آن در ارتباط  (27

با انتقال سفارش به آشپزخانه و همچنین انتقال سفارش نوشیدنی 

 به بار را دارم. 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              زار کار را دارم.من توانایی استفاده از اب (28

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              من توانایی چیدن میزها به شکلی باسلیقه را دارم. (29

من توانایی تهیه صورت حساب و دریافت پول از میهمانان را  (30

 رم.دا

 تجربیات خود از کار در صندوق و  گزارش مالی را شرح دهید:

 

 

 

             ۱        ۲          ۳          ۴              ۵       

 

  های کار گوناگونتجربیات از محل

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              اممن در کافه کار کرده (1

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.ن در رستوران کوچک کار کردهم (2

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.من در رستوران بزرگ کار کرده (3

       ۵              ۴          ۳          ۲        ۱              ام.ها کار کردهمن در سالن مراسم و جشن (4

 ام:دیگر مراکز کاری که من در آنجا غذا و نوشیدنی سرو کرده (5
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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:

 

 

 

 

 


