بعض الخدمات التي نقدمها:
 شبكة عالقات قوية الوضع الراهن لسوق العمل ضيوف محاضرين وزيارات ميدانية أماكن براكتيك مفيدة تدريب فردي محفز نشاطات جماعية تدريبية دراسة ومطابقة الكفاءات وثائق قيمة للتقديم على الوظائف -ارشاد تعليمي ومهني

A till Ö

لدعم ومطابقة
المؤهالت

مكتببببببب العمببببببل هببببببو البببببب ي يحببببببدد مكانيببببببة الببببببد و
ضببببببمن برنببببببامة دعببببببم ومطابقببببببة الكفبببببباءات ولكببببببن
تببببب كر أنبببببك أنبببببك مبببببن تختبببببار الشبببببركة التبببببي تريبببببد
التعببببببباو معهببببببباب قبببببببم بببببببب عال مكتبببببببب العمبببببببل عبببببببن
يبببببببببارلب نتشبببببببببوق لمقبببببببببابلتكم والتعبببببببببرف علبببببببببيكم
أكثرب

ندعوكم للتواصل معنا

لألشخاص ال ين بحاجة لدعم فردي اص في عملية
البحث عن عملب

A till Ö Företagsutveckling AB
Postadress: Box 575, 651 13 Karlstad
www.atillo.com

نقو بتعزيز نقاط القوة لديك
مببببببن المهببببببم جببببببدا ل لببببببدينا أ نسببببببتمع اليببببببكب لببببببى
أيببببببببن وصببببببببلك علببببببببى طببببببببو الطريببببببببق مببببببببا
المسببببببباعدة ايهبببببببم التبببببببي أنبببببببك بحاجبببببببة اليهبببببببا
مببببباهو نبببببو البببببدعم ايف ببببببل لبببببك لتبببببتمكن مببببببن
وضع قدمك على الطريق العحيح
نببببببببببببببببدأ ببببببببببببببببك وباحتياجاتبببببببببببببببك و براتبببببببببببببببك
واهتماماتببببببببببببكب نقببببببببببببو بدراسببببببببببببة وتعريببببببببببببف
اإلمكانيبببببببباتب نتقببببببببرط منببببببببك أكثببببببببرب وبنقطببببببببة
االنطبببببببببالق هببببببببب ه نعمبببببببببل بفعاليبببببببببة ومنهجيبببببببببة
واهتمببببببا نحببببببو طببببببة عمببببببل مشببببببتركة اصببببببة
بك لتتمكن من الوصو الى هدفكب

مساعدين بيرين ومجتهدين
مبببببن المهبببببم لبببببدينا فبببببي  A till Öأ يقبببببو
جميبببببببع المسببببببباعدين بعمببببببببل محفبببببببز واالجتهبببببببباد
للوصببببببببو يف ببببببببل مايعببببببببب فببببببببي معببببببببلحة
ايشبببببببخاص الببببببب ين يختبببببببارو التواجبببببببد لبببببببديناب
وهبببببببب ا جلببببببببي اً أننببببببببا نعببببببببنع فرقببببببببا ل ملموسببببببببا ل
لتعل يف ل النتائةب
 Aلببببببديهم
till
جميببببببع المسبببببباعدين فببببببي Ö
مسبببببببببتو عبببببببببا ا مبببببببببن الكفببببببببباءات باالضبببببببببافة
لخببببببببببرة طويلبببببببببة ومعتمبببببببببدة للوصبببببببببو البببببببببى
النتبببببببببائة للسبببببببببويديين وايجانبببببببببب علبببببببببى حبببببببببد
سبببببببواءب لقبببببببد عملنبببببببا بشبببببببكل مسبببببببتمر لتطبببببببوير
عملنببببببببببا وأ نكببببببببببو علببببببببببى اطببببببببببال دائببببببببببم
باحتيبببببباا سببببببوق العمببببببل لنكمببببببل بنبببببباء وتطببببببوير
شبكة عالقاتناب
لبببببببببدينا أي بببببببببا ل مبببببببببدربين يتحبببببببببدثو العربيبببببببببة
والفارسية والدارية والعوماليةب

معببببببببا ل نحقببببببببق الشببببببببروط التببببببببي تمكنببببببببك مببببببببن
النجاح
يختلبببببببف ايشبببببببخاص فبببببببي نقببببببباط القبببببببوة والخببببببببراتب
وانطالقبببببة عملنبببببا تببببببدأ ببببببك أنبببببك نحبببببو بنببببباء المبببببوارد
واالحتياجببببببات التببببببي تنقعببببببكب نقببببببو بالعمببببببل بشببببببكل
فعبببببببا ومكثبببببببف للوصبببببببو لخطبببببببة عمبببببببل مشبببببببتركةب
كببببببل مايسببببببتلز لتببببببتمكن مببببببن الوصببببببو الببببببى أف ببببببل
النتائة التي تناسبكب

 A till Öشركة رائدة وناجحة من عا 1991
تمكببببببن الكثيببببببرو مببببببن التعببببببرف علينببببببا مببببببن ببببببال
توظيببببببف أكثببببببر مببببببن أالف ايشببببببخاص عببببببن طريببببببق
برنبببببببببببببامة  Värmlandslärlingأو عبببببببببببببن طريبببببببببببببق
توظيبببببببف أكثبببببببر مبببببببن  700شبببببببخك فبببببببي شبببببببركات
 Aللتبببببببببدريبب
till
بواسبببببببببطة مفهبببببببببو Ö
 Värmlandslärlingهبببببببببو مثبببببببببا أد البببببببببى نتبببببببببائة
جيببببببدة جببببببدا ل دعببببببم ومطابقببببببة الكفبببببباءات هببببببو مثببببببا
آ ببببببببرب وحسببببببببب تعببببببببنيفات مكتببببببببب العمببببببببل فبببببببب
معظببببببببم ايشببببببببخاص حعببببببببلوا علببببببببى عمببببببببل عببببببببن
طريقناب
ببببببال وقببببببك طويببببببل عملنببببببا بنجبببببباح علببببببى مسبببببباعدة
ايشبببببببخاص فبببببببي عمليبببببببة الحعبببببببو علبببببببى عمبببببببلب
برتنبببببا طريقتنبببببا فبببببي العمبببببل وشببببببكة عالقاتنبببببا لهبببببا
دور كبيبببببر فبببببي نجاحنببببباب نحبببببن نعمبببببل بجهبببببد للعثبببببور
علبببببببببى العمبببببببببل الببببببببب ي سي بببببببببيف لبببببببببك ويناسبببببببببب
براتك بالدرجة ايولىب
 Aهببببببي جببببببزء طبيعببببببي مببببببن القطببببببا
till
Ö
التجبببببباري والعببببببناعي فببببببي فيرمالنببببببدب ببببببال أكثببببببر
مببببببن  25سببببببنة قمنببببببا ببنبببببباء شبببببببكة عالقببببببات واسببببببعة
ضببببببببببببمن العديببببببببببببد مببببببببببببن المجبببببببببببباالت ونتتطلببببببببببببع
لمشاركتها معكب

