متقاضی کار گرامی ،به اداره کار و
توسعه اقتصادی استان اوسیما خوش آمدید!
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به اداره کار و توسعه اقتصادی خوش آمدید!
اداره کار و توسعه اقتصادی
وب سایت خدمات اداره کار
حقوق متقاضی کار ثبت شده در اداره کار
وظایف و تعهدات متقاضی کار ثبت شده در اداره کار به عنوان متقاضی کار
چیزهایی که هنگام مراجعه به اداره کار باید همراه داشته باشید
پروسه ویا روند کار پرونده شما در اداره کار1/2
پروسه ویا روند کار پرونده شما در اداره کار2/2
امتحان تععین سطح زبان فنالندی
ارزیابی از میزان آمادگی شما برای آموختن و شروع زبان فنالندی
ارزیابی از میزان تخصص و مهارت های شغلی شما
طرح جا افتادن درجامعه فنالند
دوره آموزشی مرتبط با جا افتادن
دوره های آموزش خود خواسته( بخش اول )
دوره های آموزش ( بخش دوم )
کاریابی
درخواست بیمه بیکاری از اداره تأمین اجتماعی /اداره کال
بیمه بیکاری
مدت زمان اعتبار ثبت نام شما در اداره کار به عنوان متقاضی کار و اعالم هر گونه تغییر در شرایط از پیش اعالم شده شما به اداره کار
اطالعاتی در مورد مدت زمان رسیدگی به درخواست های ارائه شده به اداره کار
 www.te-palvelut.fiوب سایت رسمی اداره کار و توسعه اقتصادی
لینک های مفید
لینک های مرتبط با کاریابی در فنالند
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به اداره کار و توسعه اقتصادی خوش آمدید!
•
•

•

هدف ازثبت نام در اداره کار ،یافتن کار در فنالند است.
اما قبل از اینکه بتوانید کاری یافته و مشغول شوید ،ممکن است نیاز به یک سری آموزش داشته
باشید که از طریق آن بتوانید حائز شرایط استخدام و کار شوید .ازجمله این آموزش ها؛ می توان از
آموزشهای مربوط به جا افتادن ،ویا آموزش های فنی و حرفه ای نام برد.
اداره کار این خدمات آموزشی را  -با توجه به اینکه شما به چه نوع خدماتی ویا آموزشی نیازدارید-
به شما ارائه می دهد.
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اداره کار و توسعه اقتصادی
•
•
•

اداره کار و توسعه اقتصادی یک سازمان دولتی است که خدماتش به تمام کسانی که در فنالند زندگی
می کنند؛ تعلق می گیرد.
اداره کار و توسعه اقتصادی استان اوسیما در شهرهای هلسینکی؛ اسپو؛ وانتا؛ یرون پر؛ هوین ک؛
پرو؛ لوهیا و راسپری شعبه دارد.
مشتریان اداره کار و توسعه اقتصادی به سه دسته تقسیم می شوند :کارفرماها؛ شرکت ها و متقاضیان
کار.

6.2.2018

6.2.2018

حقوق شما به عنوان متقاضی کار ثبت شده در اداره کار

•
•
•

حق برخورداری از کلیه خدماتی که از سوی اداره کار ارائه می شود.
حق دریافت کمک هزینه بیکاری در صورتی که شرایط الزم را برای دریافت مقرری بیکاری داشته
باشید.
حق دست یافتن به کمک و حمایت در زمینه کاریابی و اشتغال به کار

6.2.2018

وظایف و تعهدات متقاضی کار ثبت شده در اداره کار
•
•

•
•
•

شما به عنوان متقاضی کار می بایست فعاالنه در جستجوی کار ودوره های آموزشی باشید و اگر به شما کار و یا
کالسی پیشنهاد شد؛ آ ن را بپذیرید.
شما به عنوان متقاضی کار موظف هستید که خدمات ارائه شده از طرف اداره کار را بپذیرید.ازجمله این خدمات می
توان از کارآموزی در محل کار نام برد
می بایست در برنامه ریزی و نوشتن طرح جا افتادن/کاریابی ای که در اداره کار صورت می گیرد؛ شرکت نمایید.
.
اگر در شرایط از پیش اعالم شده شما به اداره کار تغییری حاصل شد؛ لطفأ در اسرع وقت به اداره کار خبر دهید .مثأل
-

•

اگر آدرس و یا شماره تلفن شما تغییر کرد.
اگر درمرخصی استعالجی بسر می برید.
اگر مشغول به تحصیل و یا کار شدید.
اگر خودتان و یا یکی از اعضای خانواده تان به صورت آزاد شروع به فعالیت تجاری و یا بازرگانی کرد.
اگر تصمیم گرفتید که درفنالند و یا خارج از فنالند مدتی را در استراحت و تعطیالت بسر برید.

توجه داشته باشید که برای شناخته شدن به عنوان متقاضی کار ثبت شده در اداره کار؛ می بایست کارت اقامت شما در
فنالند دارای اعتبار باشد.
•

قبل از اینکه اعتبار کارت اقامت شما در فنالند به پایان برسد؛ شما وظیفه دارید که کارت اقامت جدیدی به اداره کار ارائه
دهید و یا اگردر انتظاردریافت کارت اقامت جدید بسر می برید؛ به جای آن می توانید گواهی ای که اداره مهاجرت صادر
می کند مبنی بر اینکه شما برای دریافت کارت اقامت جدید اقدام کرده اید؛ را به اداره کار نشان دهید.
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ثبت نام به عنوان متقاضی کار
•
•
•
•
•
•

ثبت نام به عنوان متقاضی کار در اغلب موارد از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی در وب
سایت رسمی اداره کار صورت می گیرد.
افرادی که شهروند کشوری خارج از اتحادیه اروپا ( )EUو یا حوزه اقتصادی اروپا ()ETA
هستند و اجازه کار در فنالند دارند؛ می بایست فرم ثبت نامی را که از طریق لینک زیر یافت می
شود پر کرده و به اداره کار تحویل دهند.
https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_tem7
16c/index.html
برای پر کردن فرم می توانید از ویدیوهایی که به زبان های فنالندی ،عربی ،سومالیایی ،کردی
سورانی ،فارسی و دری تهیه شده؛ کمک بگیرید.
http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajien-asiakkaaksiilmoittautuminen-seka-ilman-verkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminenohje-1
همچنین برای پر کردن فرم می توانید به اداره کار مراجعه کرده و از افرادی که به همین منظور
در اداره کار مشغول خدمات رسانی هستند؛ کمک بگیرد.
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در این صفحه شما می توانید لینک های مرتبط با ویدئو هایی را که
پیش از این در موردش صحبت کردیم؛ به زبان های مختلف بیابید.
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چیزهایی که هنگام مراجعه به اداره کار باید همراه داشته باشید
•

•

هنگامی که برای اولین بار به اداره کار مراجعه می کنید؛ مدارکی را که در ذیل آمده؛ همراه
داشته باشید:
• فرم تکمیل شده ثبت نام
• گذرنامه و کارت اقامت
• اگر امکان دارد؛ گواهی ای که از مرکز اسناد وثبت احوال گرفته اید و یا هر مدرک معتبر
دیگری که کد شناسایی فنالندی شما در آن درج شده باشد (مثأل کارت کال).
اگرکه شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید ،باید از اداره مهاجرت درخواست
کنید تا گواهی ای مبنی بر اینکه شهروند یکی از کشورهای مذکور می باشید؛ برای شما صادر کند.
هرچند صرفأ برای ثبت نام در اداره کار؛ داشتن این گواهی الزامی نیست.
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پروسه ویا روند کار پرونده شما در اداره کار1/2
•

•

بعد از اینکه در اداره کار به عنوان متقاضی کار ثبت شدید ،اداره کار شما را به امتحان تعیین
سطح زبان فنالندی؛ ارزیابی از میزان تخصص و مهارت های شغلی شما؛ مصاحبه جهت تنظیم
طرح وفق یابی و یا ارائه هرگونه خدمت دیگری که از جمله خدمات اداره کار می باشد؛ دعوت
می کند.
به خاطر داشته باشید؛ هنگامی که از طرف اداره کار نامه ویا دعوت نامه ای دریافت می کنید؛
باید مطابق با آنچه که در نامه و یا دعوت نامه از شما خواسته شده است ،عمل کنید .در غیر این
صورت ممکن است شانس دریافت بیمه بیکاری را حداقل برای مدت زمانی از دست بدهید.بسیار
مهم است که اگر برای حضور در جایی ( مصاحبه و  )...دعوت شدید؛ درموقع مقرر در محل
حضور یابید.
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پروسه ویا روند کار پرونده شما در اداره کار2/2
•

•

•
•

بدون داشتن وقت قبلی کارهایتان ىر اداره کار بدرستی انجام نمیشود.
بنابراین بهتراست که بدون هماهنگی و تعیین وقت قبلی به اداره کار مراجعه
نکنید.
دراغلب موارد چنین است که یکی از کارشناسان اداره کار؛ مسئولیت
پرونده شما را بر عهده خواهد گرفت .می توانید با مسئول پرونده خود
هماهنگ کنید که چطور با او در تماس باشید.
کارجویان در صورتیکه در یک دوره  3ماهه ی بدون وقفه ،کارپیدا نکرده
باشند به مصاحبه دوره ای دعوت میشوند
در این مصاحبه های دوره ای ،کارشناس و کارجو برنامه کاریابی یا برنامه
جایگزین آن ،مثلن برنامه جا افتادن را بررسی و اصالح میکنند.
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امتحان تعیین سطح زبان
•

درامتحان تعیین سطح زبان؛ تالش بر این است تا مشخص شود که
آیا شما سواد خواندن و نوشتن دارید یا نه
•
و دوم اینکه تا چه حد به زبان فنالندی مسلط هستید.
•

•

هدف از این امتحان این است که تشخیص داده شود که شما به چه نوع دوره آ موزشی برای جا افتادن
نیاز دارید .سعی بر این است تا برای شما تا حد امکان دوره آموزشی مناسب با شخص خود شما در نظر
گرفته شود.
دوره های آموزشی جا افتادن در جامعه فنالند که به شما پیشنهاد می شود ممکن است از طریق اداره کار
برگزار شود و یا اینکه از طریق نهادها و سازمانهای دیگر.

•

•

به دوره های اموزشی که از طریق نهادها ی دیگری غیر از اداره کار ارایه میشود آموزشهای خود خواسته
میگویند.
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ارزیابی از میزان تخصص و مهارت های شغلی
•

•

•

اگر که شما ازکشور خودتان و یا هر جای دیگری غیر از فنالند تخصص ؛ مهارت و تجربه
درحرفه یا صنعت خاصی دارید؛ میتوان شما را راهنمایی کرد برای ارزیابی از میزان تخصص و
مهارت های شغلیتان.
در این ارزیابی تالش بر این است که مشخص شود که تا چه حد تخصص؛ مهارت و تجربه شما به
نیازهای بازار کار فنالند پاسخ می دهد و دیگراینکه آیا شما به دوره های تکمیلی و یا احیانأ
بازآموزی در زمینه حرفه خود نیاز دارید و یا نه.
در حال حاضر ارزیابی در چهار زمینه شغلی مختلف انجام می شود:
•

رشته آشپزی و پیرامون آن

•

رشته پیراپزشکی و بهیاری

•

رشته ساختمان و کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی

•

رشته خدمات تأسیسات و تعمیرات ساختمانی

6.2.2018

طرح جا افتادن در جامعه فنالند

•
•
•

طرح جا افتادن به مثابه قراردادی است بین شما و اداره کار و توسعه اقتصادی.
ممکن است برای برنامه ریزی و نوشتن طرح جا افتادن؛ شما را به اداره کار جهت مصاحبه ای دعوت کنند.
در صورت نیاز؛ به سفارش اداره کارمترجم هم در این جلسه حضور خواهد داشت.
در طرح جا افتادن بر سر استفاده شما از یکسری خدمات اداره کار به توافق رسیده می شود که در جهت جا
افتادن شما در جامعه فنالند می باشد .به عنوان مثال از جمله این خدمات می توان از دوره آموزشی زبان جا
افتادن  ،دروس دوره ابتدایی ،دوره های آموزش فنی و حرفه ای ،کارآموزی در محل کار و یا دوره هایی که
شما را جهت انتخاب شغل؛ درخواست کار و  ...آماده می کنند ،نام برد.
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آموزش های مرتبط با جا افتادن
•

•
•

هدف از دوره آموزشی جا افتادن ،و وفق یابی با جامعه فنالند است .در این دوره آموزشی به غیر از
آموزش زبان؛ شما آموزشهایی در ارتباط با مشاغل و حرفه های مختلف در فنالند؛ کلیت جامعه فنالند و
فرهنگ آن داده شده ومهارت های جدیدی در جهت اداره امور خود و زندگیتان در فنالند می آموزید.
انتخاب برای دوره آموزشی جا افتان بر اساس نتیجه امتحان تعیین سطح زبان و یا ارزیابی از میزان
تخصص و مهارت های شغلی صورت می گیرد.
شما را از طریق نامه برای ورود به دوره آموزشی جا افتادن دعوت می کنند.
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آموزشهای خود خواسته ( بخش اول )
•

•
•
•

بهترهست که خود شما هم فعاالنه در پی یافتن کالس و یا دوره آموزشی مناسب برای خود باشید؛
در عین اینکه اداره کار هم می تواند به شما دوره های آموزش خود خواسته را پیشنهاد کند .این
دروه ها می توانند کالس های زبان؛ دوره های جا افتادن درجامعه فنالند و یا دوره های آموزشی
فنی و حرفه ای باشند.
به خاطر داشته باشید که قبل از شروع کالس و یا دوره آموزشی؛ در مورد آن با مسئول پرونده
خود دراداره کار هماهنگ کنید.
کالس یا دوره آموزشی باید به گونه ای باشد که به شما کمک کند تا با جامعه فنالند وفق پیدا کرده
و از طریق آن فرصت های بیشتری برای کار بدست آورید.
مراکز آموزشی ای که چنین کالس ها و دوره های آموزشی را برگزار می کنند؛ خود انتخاب می
کنند که چه کسی در کالس و یا دوره می تواند شرکت کند .بدین معنا که اداره کار نمی تواند در
پروسه انتخاب فرد متقاضی برای شرکت در کالس و یا دوره آموزشی دخالت نماید.
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آموزشهای خود خواسته( بخش دوم )
•
•
•
•

همچنین در دوره های خود خواسته این امکان وجود دارد که شما بتوانید دروس دوره ابتدائی را بیاموزید
ویا اینکه در دوره های تکمیلی در زمینه حرفه و تخصص خود شرکت جسته تا شرایط استخدام و کار در
فنالند را کسب کنید.
دوره های اموزش خود خواسته قابل قبول از طرف اداره کار؛ کالس هایی هستند که حداقل  20ساعت در
هفته برگزار شده و آموزش در آنها به یکی از زبان فنالندی و یا سوئدی صورت گیرد.
از شما انتظار می رود در صورت راه یافتن به چنین کالس هایی؛ به طور منظم و طبق برنامه آموزشی
در کالس شرکت کنید.
شرط دریافت بیمه بیکاری درطی دوره این است که در دوره آموزشی ای که شرکت جسته اید؛ پیشرفت
داشته باشید.
•

•
•

در صورتیکه درسهایتان به خوبی پیش نروند ،امکان دارد کمکهای بیکاری پرداخت شده از شما بازپس گرفته
شود.

معموأل در هلسینکی و شهرهای اطراف آن؛ این کالس ها را دبیرستان های بزرگساالن یا اصطالحأ
دبیرستان های شبانه؛ دانشگاه ها؛ مدرسه های فنی و حرفه ای؛ مراکز آموزشی بزرگساالن؛ انجمن ها و یا
حتی کلیسا ها برگزار می کنند.
اطالعات بیشتر درباره کالس های آزاد/غیرانتفاعی وفق یابی و زبان برای مهاجرین را می توانید از طریق
سایت های  www.finnishcourses.fiو  www.opintopolku.fiبدست آورید.
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کاریابی
•
•

•

فعاالنه در جستجوی کار باشید.
آگهی های استخدامی ای را که برخی ازکارفرماها به اداره کار اعالم می کنند؛ می توانید از طریق
وب سایت اداره کار  www.te-palvelut.fiجستجو کنید.
اداره کار می تواند به شما کار و یا شغلی را پیشنهاد دهد که اغلب از طریق پست آن را دریافت می
کنید.
• شما می بایست مطابق با آنچه که در نامه قید شده است؛ برای کار یا شغل پیشنهادی اقدام
نمایید و به کارفرما درخواست خود را ارائه دهید.
• به خاطر داشته باشید که می بایست نتیجه درخواست خود برای کار و یا شغل پیشنهادی را
به اداره کار اعالم کنید .اینکه آیا با درخواست کار شما از سوی کارفرما موافقت شده است
یا خیر.
• آگهی های استخدامی موجود در سایت اداره کار را می توانید از طریق لینک زیر جستجو
کنید:
http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku
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کمک هزینه بیکاری
•

•

•

به شما مقرری بیکاری پرداخت می شود در صورتیکه
• در فنالند زندگی کرده و اجازه کار در این کشور را داشته باشید.
• خود را به عنوان متقاضی کار در اداره کار ثبت کرده باشید.
• متقاضی کار تمام وقت باشید.
• خدمات ارائه شده به شما از طرف اداره کار را بپذیرید.
بیمه بیکاری از طریق اداره تأمین اجتماعی/اداره کال و یا از طریق صندوق بیمه بیکاری پرداخت
می شود.
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری؛ شما می بایست درخواست خود را به اداره تأمین اجتماعی/اداره
کال تسلیم نمایید.
• http://www.kela.fi/tyomarkkinatuki_nain-haet

)* کمک هزینه بیکاری؛ مبلغی است که در واقع به متقاضی کار ثبت شده در اداره کار پرداخت می شود؛ به شرط آنکه متقاضی کار تمام وقت بوده و
خدمات ارائه شده از سوی اداره کار اعم از دوره های آموزشی و غیره را پذیرفته و در آن ها فعاالنه شرکت جوید.
وقتی که بیکار هستید و خود را به عنوان متقاضی کار در اداره کار ثبت می کنید؛ اداره کار بررسی می کند که آیا امکان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به
شما وجود دارد ویا خیر .به عنوان مثال بیمه بیکاری به دانشجویان و دانش آموزان تمام وقت (رسمی) و یا هرکس دیگری که نمی تواند به طور تمام وقت
کار کند؛ تعلق نمی گیرد .از جمله دالیل دیگر می تواند پرستاری و نگهداری تمام وقت از کودک باشد .همچنین فعالیت تجاری و یا بازرگانی فردی که به
طور آزاد کار می کند؛ می تواند شرایط اخذ مقرری بیکاری او را تحت تأثیر قرار دهد.
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درخواست کمک هزینه بیکاری از اداره تأمین اجتماعی(اداره ِکال)
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کمک هزینه بیکاری (به معنای عام)
اگرظرف  28ماه؛  26هفته و هر هفته  18ساعت کار کرده
باشید ،پس از اینکه  5روز کاری از ثبت نام شما در اداره کار
گذشته باشد؛ می توانید درخواست خود را برای مقرری بیمه
بیماری به اداره تأمین اجتماعی /اداره کال و یا صندوق بیمه
بیکاری تسلیم کنید.

مقرری بیکاری به
نسبت درآمد سابق
فرد
اعضای صندوق
بیکاری

کمک هزینه بیکاری تحت عنوان «حمایت مالی جهت بازگشت به بازار
کار»
اگرکه در فنالند سابقه کارندارید؛ به عنوان یک متقاضی کار جدید؛ پس از اینکه  5روز کاری از ثبت
نام شما در اداره کار گذشته باشد؛ می توانید درخواست خود را برای مقرری بیمه بیکاری تحت عنوان
«حمایت جهت بازگشت به بازار کار» به اداره تأمین اجتماعی /اداره کال تسلیم کنید.

مقرری بیکاری
 32,40یورو  /روز
(اداره تأمین اجتماعی/
اداره کال پرداخت می
کند).

مقرری بیکاری تحت
عنوان «حمایت مالی
جهت بازگشت به بازار
کار»
 32,40یورو  /روز

مدت زمان انتظار برای
در یافت مقرری بیکاری تحت
عنوان «حمایت مالی جهت
بازگشت به بازار کار»
 5ماه می باشد.
عدم داشتن مدرک تحصیلی که مبین
داشتن تخصص و مهارت شغلی باشد.
عدم داشتن سابقه کاری حداقل 5
ماهه در فنالند

بعد از  400روز بیکاری
کمک هزینه بیکاری تحت عنوان
«حمایت مالی جهت بازگشت به
بازار کار»
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مدت زمان اعتبار ثبت نام شما در اداره کار به عنوان متقاضی کار و اعالم هر
گونه تغییر در شرایط از پیش اعالم شده شما به اداره کار
•

ثبت نام شما در اداره کار تا اطالع ثانوی و حداکثر تا زمانی که کارت اقامت شما دارای اعتبار باشد؛ معتبر
خواهد بود.
•

•
•

در صورت نیازاز طرف اداره کار با شما از طریق نامه؛ تلفن ویا پست الکترونیکی/ایمیل در تماس خواهند بود.
اگر در شرایط از پیش اعالم شده شما به اداره کار تغییری حاصل شد؛ لطفأ در اسرع وقت به اداره کار خبر
دهید ( .مثأل اگر مشغول به تحصیل و یا کار شدید؛ آدرستان تغییر کرد؛ بازنشته شده و یا اینکه مرخصی زایمان و
تعطیالت مادرانه اتان به زودی آغاز می شود .از طریق وب سایت اداره کاربه صورت الکترونیکی و یا تماس
مستقیم با مسئول پرونده اتان می توانید تغییر در وضعیت خود را اعالم کنید.
•
•

•

قبل از اینکه اعتبار کارت اقامت شما در فنالند به پایان برسد؛ شما وظیفه دارید که کارت اقامت جدیدی به اداره کار ارائه
دهید و یا اگردر انتظاردریافت کارت اقامت جدید بسر می برید؛ به جای آن می توانید گواهی ای که اداره مهاجرت صادر
می کند مبنی بر اینکه شما برای دریافت کارت اقامت جدید اقدام کرده اید؛ را به اداره کارنشان دهید.

مراجعه من https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi Oma asiointi /
تماس مستقیم با مسئول پرونده اتان

همچنین می توانید از طریق وب سایت اداره کار و خدمات الکترونیکی اداره کار تحت عنوان
«مراجعه من  »Oma asiointi /اطالعات درج شده مربوط به خود و آنچه که به پروسه کاریابی
شما در اداره کار مرتبط هست را در سیستم اداره کار ببینید.

•
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• تصویر از صفحه "خدمات من"
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اطالعاتی در مورد مدت زمان بررسی به درخواست های
ارائه شده به اداره کار
•

از طریق وب سایت اداره کاراستان اوسیما می توانید آخرین اخبار مربوط به زمان بررسی
پرونده هایی که در انتظار گرفتن حکم جهت بیمه بیکاری هستند و نیز اخبار مربوط به لیست انتظار
جهت راه یافتن به کالس های زبان و وفق یابی اداره کار را دریافت کنید.

•

http://toimistot.te-palvelut.fi/uudenmaan-te-toimiston-kasittelyajat

•

لطفأ از تماس گرفتن یا فرستادن اس میل به مسئول پرونده خود در اداره کار؛ برای جویا شدن در
رابطه با این دو موضوع بپرهیزید .او در این دو زمینه نمی تواند برای شما کاری انجام دهد و تماس
بی مورد شما باعث خواهد شد تا بررسی درخواست های دیگر رسیده به او به تعویق بیفتند.
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www.te-palvelut.fi

جستجوی کار
جستجوی دوره
آموزشی
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لینک های مفید
 .1وب سایت رسمی اداره کار و توسعه اقتصادی http://www.te-palvelut.fi/te/fi
 .2اطالعاتی برای متقاضیان کار ثبت شده در اداره کار که در پروسه وفق یابی با جامعه فنالند هستند http://www.te-info.fi/

 .3راهنمای « اطالعات اولیه در مورد فنالند»
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta
 .4وب سایت رسمی اداره تأمین اجتماعی /اداره کال http://www.kela.fi/
 .5دوره های آموزشی زبان فنالندی http://www.finnishcourses.fi/
 .6بانک اطالعات  -فنالند به زبان خودتان http://www.infopankki.fi/
 .7درخواست برای دوره های آموزشی و تحصیلی https://opintopolku.fi/wp/fi/

 .8آموزش از طریق تلفن های همراه http://funzi.fi/

 .9آموزش از طریق اینترنت
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest;jsessionid=B17ED3E3805DBA3D9C888BC95DAFA4C5
 .10مرکز اطالع رسانی؛ خدمات رسانی و پشتیبانی شرکت ها؛ کارخانجات وکار آفرینان و کسانی که در صدد تأسیس شرکت ها و  ...هستند
https://www.yrityssuomi.fi/
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لینک هایی برای کاریابی در فنالند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 www.te-palvelut.fiآگهی های استخدامی اعالم
شده به اداره کار
 www.aarresaari.netمرکز خدمات استخدامی و
تأمین نیروی انسانی تحصیلکرده در سطوح عالی
دانشگاهی
 www.academicwork.fiآگهی های استخدامی
برای دانشجویان؛ فارغ التحصیالن و افراد تحصیلکرده
با تجربه کاری کم
 www.duunia.netلینک های مرتبط با کاریابی
 www.indeed.fiلینک های مرتبط با کاریابی
 www.evl.fi/rekrytointiمرکز خدمات استخدامی
کلیسای انجیلی -لوتری فنالند
 www.job.fi/یافتن محل کار و تحصیل از طریق
اینترنت
 www.jobilla.fiلینک های کاریابی
 www.jobsafari.fiمروری بر کلیه آگهی های
استخدامی موجود در اینترت
 www.jobstep.netخدمات استخدامی و تأمین
نیروی متخصص وابسته به دانشگاه های فنی و حرفه ای
 www.kuntatyo.fiلینک های مرتبط با آگهی های
استخدامی موجود در شهرداریها و شورای مرکب از
شهرداریهای مختلف که حق عضویت دارند

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 www.monster.fiآگهی های استخدامی درفنالند؛
اروپا و اقصی نقاط دنیا
 www.oikotie.fiآگهی های استخدامی موجود در
خدمات سایت اوی ک تیه
 www.rekryverkko.fiاستخدام در رشته خدمات
تأسیسات ساختمانی
 www.tyonhaku.espoo.fiآگهی های استخدامی
در شهرداری اسپو
 www.tyonhaku.vantaa.fiآگهی های استخدامی
در شهرداری وانتا
 www.uranus.fiآگهی های استخدام و اطالعاتی
پیرامون کارآفرینی
 www.uratie.netخدمات استخدامی و تأمین نیروی
انسانی مجله تخصصی تالنتوم
 www.valtiolle.fiآگهی های استخدامی در شرکت
ها؛ نهادها و سازمان های دولتی /خدمات استخدامی و
تأمین نیروی انسانی هلی
 https://www.erekryhelsinki.fiآگهی های
استخدامی موجود در شهرداری هلسینکی
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