
 

 مدل جدید جستجوی شغل 

مدل سرویس جدید برای همه   ، پس از اعمال مدل سرویس بازار کار نوردیک تغییر خواهد کرد.2022جستجوی شغل در ماه مه 
تدریج به مدل جدید  ، به Espoo، پایلوت دولت محلی درزمینه استخدام در Espooمتقاضیان استخدام در  شود.جویندگان شغل اعمال می 
این صفحه حاوی اطالعاتی است درباره اینکه معنی مدل جدید جستجوی شغل چیست و جویندگان شغل چه   تغییر وضعیت خواهد داد.

 کاری باید انجام دهند.

تا آن   و توضیح خواهند داد که معنی مدل جدید جستجوی شغل چیست.های آتی با جویندگان شغل ارتباط برقرار  مربیان شخصی در ماه 
 زمان، نیازی نیست که جویندگان شغل روش جستجوی شغل فعلی خود را تغییر دهند. 

 خواهید اطالعات بیشتری درباره آن کسب کنید، کلیک کنید.روی عنوانی که می 

 هایی برای جویندگان شغل دستورالعمل

 تدریج به مدل جدید تغییر وضعیت خواهد داد. ، به Espoo، پایلوت دولت محلی درزمینه استخدام در Espooمتقاضیان استخدام در 

 نام کرده باشید، فعالً برای این تغییر نیازی به اقدام از جانب شما نیست. عنوان جوینده شغل ثبت به  2022مه  2اگر قبل از  •

 روزرسانی کنیم.هد شد که دفعه بعدی طرحتان را به مدل جدید جستجوی شغل فقط زمانی برای شما اعمال خوا •

تان ظرف چند ماه با شما تماس خواهد گرفت تا درباره معنی و مفهوم مدل جدید جستجوی شغل در پرونده شما  مربی شخصی  •
 توضیح دهد.  

 تان را دنبال کنید و مثل قبل جستجوی شغل را ادامه دهید. توانید طرح فعلی تا آن زمان، می  •

 کنند، باید مطابق با مدل جدید شغل جستجو کنند. نام میتعنوان بیکار ثب یا بعد از آن به  2022مه  2افرادی که در 

 مدل جدید جستجوی شغل فوراً برای شما اعمال خواهد شد.  •

 عنوان بیکار، با شما تماس خواهیم گرفت. نام بهظرف پنج روز از زمان ثبت  •

 معنی و مفهوم مدل جدید جستجوی شغل را در پرونده شما برایتان توضیح خواهیم داد.  •

 ای از مدل جدید جستجوی شغلخالصه

مدل جدید  یا  مدل جدید جستجوی شغلعنوان از این مدل به  در فنالند اعمال خواهد شد. 2022مه  2مدل سرویس بازار کار نوردیک در 
 شود. نیز نام برده می  خدمات مشتری

 دنبال استخدام هستند. طور مستقل به جویندگان شغل به  •

 شود. از جویندگان شغل پشتیبانی بیشتری می طور ویژه، از ابتدای بیکاریبه •

 دفعات بیشتری برگزار خواهند شد. طور منظم و به جلسات با مربی شخصی به  •

( درخواست دهند تا از حق مزایای بیکاری  4تا  0های شغلی مشخصی )جویندگان شغل باید در ماه برای تعداد فرصت  •
طور جداگانه با  شغل و ظرفیت کاری وی بستگی دارد و همیشه به تعداد فرصت شغلی به وضعیت جوینده  برخوردار شوند.

 شود. مربی شخصی درخصوص آن توافق می 

 اند.ها کاهش یافته جریمه  •

کند که این امر بر مزایای بیکاری تأثیری نخواهد  در اولین مورد از فراموشی یا غفلت، جویندگان شغل یادآوری دریافت می  •
 گذاشت. 

تا قبل از آن، الزم نیست   جایی به مدل جدید فرا برسد، مربیان شخصی با جویندگان شغل تماس خواهند گرفت.جابه وقتی زمان   •
 جویندگان شغل اقدامی انجام دهند. 

 خواهید بیشتر بدانید؟می

سایت خود  در وب   مدل سرویس بازار کار نوردیکهای متداول را درخصوص »وزارت امور اقتصادی و اشتغال« پرسش و پاسخ 
 گردآوری کرده است. 

 دهد؟درطول سه ماه اول چه اتفاقی رخ می

 خواهیم کرد. درطول این مدت، با جویندگان شغل جدید ارتباط نزدیکی برقرار   سه ماه اول جستجوی شغل مهم است. 

 عنوان بیکار، با شما تماس خواهیم گرفت. نام بهظرف پنج روز از ثبت  •

https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model


طور میانگین هر دو  مجموعاً هفت جلسه خواهیم داشت که به  ای حضوری با شما خواهیم داشت. ظرف یک هفته از تماس، جلسه  •
  صورت آنالین خواهند بود. ها تلفنی یا بهبرخی از جلسات حضوری و سایر آن  شوند. بار برگزار میهفته یک 

 موقعیت، اهداف و نیازهای خدماتی شما را ترسیم خواهیم کرد.  •

 هایی درباره نحوه دریافت کمک هزینه بیکاری ارائه خواهیم کرد. توصیه  •

 های جوینده شغل مطلع خواهیم کرد. شما را از حقوق و مسئولیت  •

 یت خواهیم کرد. های پشتیبان هداشما را مطابق با نیازتان به سمت سرویس  •

 سازی یا ادغام تنظیم خواهیم کرد. یک طرح اشتغال، فعال  •

 شود. به شما یک مربی شخصی اختصاص خواهیم داد؛ این فرد مددکاری مسئول است که شخصاً برای شما منصوب می  •

 هدف در سه ماه اول پیدا کردن شغل است. 

 شود. ناسان برگزار می در ابتدای جستجوی شغل، چند جلسه با مربی شخصی و سایر کارش

 معنی »تعهد به جستجوی شغل« چیست؟

های یعنی جویندگان شغل باید هر ماه برای تعداد فرصت  در مدل جدید جستجوی شغل، جوینده شغل نسبت به جستجوی شغل تعهد دارد. 
شه با مربی شخصی توافق  درباره تعهد جستجوی شغل همی  شغلی مشخصی درخواست دهند تا از حق مزایای بیکاری برخوردار شوند.

 شود. می

 رود جویندگان شغل هر ماه برای چهار شغل درخواست دهند. قاعدتاً انتظار می  •
درخصوص این مورد، جداگانه با مربی شخصی   در برخی شرایط، ممکن است این الزام کاهش یافته یا اصالً اعمال نشود.  •

 ت جوینده شغل و ظرفیت کار وی بستگی دارد. بنابراین، تعهد به جستجوی شغل به وضعی  توافق خواهد شد.
 توانند خودشان تصمیم بگیرند که برای کدام مشاغل درخواست دهند. جویندگان شغل می  •
 شود. طرح هر سه ماه بازبینی می  شود. تعهد به جستجوی شغل در طرح ثبت می  •
درخواست دهند و از طرح پیروی کنند، واجد شرایط  شده در ماه های شغلی موافقت اگر جویندگان شغل برای تعداد فرصت  •

 دریافت مزایای بیکاری خواهند بود. 

با دنبال کردن طرح، از حق دریافت مزایای   شده در طرحتان درخواست دهید.های شغلی ماهانه مشخص تا حد امکان به تعداد فرصت 
 کمک خواهد کرد. تان درخصوص جستجوی شغل به شما مربی شخصی  شوید. مند میبیکاری بهره

 کنند؟ها چه تغییری میجریمه

 شود. عنوان ویژگی جدیدی معرفی می »یادآوری« به  ها سختگیری کمتری دارند.در مدل جدید جستجوی شغل، جریمه

 یادآوری 

 اگر از جستجوی شغل غفلت کنید یا طرح را دنبال نکنید، یادآوری دریافت خواهید کرد. 

 گذارد. یر نمییادآوری بر مزایای بیکاری تأث 

 ها به جویندگان شغل است. ها و الزام پیروی از آن هدف آن یادآوری مسئولیت 

  هاجریمه

هایی جوینده شغل  ها به معنی این است که در دوره جریمه  اگر بعد از یادآوری از جستجوی شغل غفلت کنید، ممکن است جریمه شوید.
 واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری نخواهد بود. 

 روز متغیر است.   10تا  5ول مدت جریمه از ط

 طور مکرر در درخواست شغل ناموفق عمل کنید، ممکن است حق مزایای بیکاری را تا اعالن بعدی از دست بدهید. اگر به 

 روز جریمه شوید.   45اگر شغلی را رد کنید، ممکن است برای مدت 

 te-palvelut.fiسایت جایگزینی برای وب Työmarkkinatoriسرویس 

سایت  جایگزینی وب  Työmarkkinatoriسرویس  های سرویس جستجوی شغل نیز ایجاد خواهد شد.تغییراتی در کانال  2022در مه 
te-palvelut.fi   .در  خواهد شدTyömarkkinatori دهید توانید این کارها را انجام ، می 

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu


 های مناسب جستجوی شغل  •

 ای برای دریافت پیشنهادهای فرصت شغلی مناسب. ایجاد نمایه •

 بدون تغییر باقی خواهند ماند. Oma asiointiهای الکترونیکی سرویس 

 

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

