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ኣብ ኢንዱስት ብዛዕባ ናይ 

ስራሕ እዋን ፈተነ 

ትግርኛ 
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እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም 

ነቲ ፕራክቲክ/ልምምድ ስራሕ፡ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ዝደሊ፡ ኣብዚ መጽሄት ጠቓሚ 

ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና። 

ብዛዕባ 10 ዓውዲ ስራሓት ከተንብብ ትኽእል፡ ከምኡውን ኣብ ምስዚአን ዓይነት 

ንጥፈታት ዝተኣሳሰር ገለ ዕማማትን ትምህርቲታትን ኣፍልጦ ትእክብ። 

ልምምድ ስራሕ፣ ናይ ድጎማ ስራሕ፣ ስልጠና፣ ናይ ውህደት መሰረታዊ ትምህርቲ ወይ 

ቁጻር እንድሕር ደሊኸም ኣብዚ መጽሄት ጠቓሚ ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና። 

ኣብ ሓደ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዕድል ምርካብ፣ ምስናይ ዴንማርክ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ 

ምልላይ/ምፍላጥ ብጣዕሚ ጽቡቕ መንገዲ ይኸፍተልካ፣ ብዛዕባ ትሕዝቶ ዝተፋላለየ 

ዓይነት ስራሕን ዓውዲ-ስራሕን ዝያዳ ትምሃር ከምኡውን መሳርሕቲ ትላለ’ሞ ናይ ውልቅኻ 

ናይ ሌላ መርበብ ናይ ምፍጣር ዕድል ትረክብ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ ምስትደሊ፣ ብዛዕባ ዕድላትካ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ምስ ዘድልየካ፣ ብዛዕባ 

ስራሕ፣ ናይ ውህደት መሰረታዊ ትምህርቲ፣ ናይ ድጎማ ስራሕ፣ ልምምድ-ስራሕ ወይ 

ስልጠና ሕቶ እንተሃልዩካ፡ ማእከል-ዓቕሚ ስካናቦ ርኸበና፡ ንኽንሕግዝ ድሉዋት ኢና። 

ኣብ ኢንዱስት ብዛዕባ ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ መጽሄት ኣብ 

Skanderborg Kommune ብ Kompetencecenter Skanderborg ዝፀደቐ 

እዩ፡፡ 

እቲ መጽሄት ካብ jobnet.dk ምውራድ ይከኣል 

    

https://jobnet.dk/
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ምግዕዓዝ ኣቑሑት 

 

ዕማም 

 ኣቑሑት ምቅባል 

 ማካይን ምዕሻግ 

 ኣቑሑ ምብጻሕ 

 ምጽርራይን ምክንኻን ማካይን 

ቦታ 

 ኣግዓዝቲ ትካላት 

 ዓበይቲ ብሕታውያን ትካላት 

 ናይ ኣውቶቡስ ትካላት 

 ወደባት 

ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ንመላለዪ 

 ምስ ሰብ ስራሕ ምልላይ 

 ኣስራሒ መሳርሕትን ንምልላይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምውሳድ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም   
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ጠባይ/ውልቃዊ ብቕዓት 

 ኣገልግሎት ምሃብን ምስ ሰባት ምርኻብን ክትፈቱ ኣሎካ 
 ቁሩብ ዳኒሽ ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ክትክእል ኣሎካ 
 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቓሚ እዩ 
 ሓዲሽ ነገር ንምምሃርን ድሌት ክህልወካ 
 ትእዛዝ ናይ ኣስራሒ 

ክማላኡ ዘለዎም ነገራት (ጠለባት) 

 ተኣማኒን ስራሕ ትኣትወሉ ሰዓት ኣኽባርን ክትከውን ኣሎካ 

 ንስኻን መሳርሕትኻን ብሓደ ሕጊ እኹም ትካየዱ 

 ዘይበርሃልካ/ኪ ዕዮ እንተሎ ምሕታት 

 ህርፋን ናይ ፍልጠት ዘሎካ 

 ጉልበታዊ ጥዕናን ሓይልን ዘሎካ 

 ኣንጊህካ ኣብ ስራሕ ትርከብ ክትከውን ኣሎካ 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ኣውቲስታ ናይ ዓባይ ማኪና 

 ዞውሪ እቶቡስ 

 ዞዋሪ ታክሲ 

 ዘዋሪ ክረይን 

 ኣጽራዪ/ኣዳላዊ ባቡር 

 ኣጽራዪ/ኣዳላዊ ወደብን ተርሚናላትን  
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ክሽነን ቤት ብልዕን 

 

ዕማም 

 ምስ ደቂ-ስራሕ መግብታት ምድላው 

 ውዑይ ምግቢ 

 ዝተለኽየ ባኒ 

 ሳላጣ 

 ባኒን ሕብስትን ምስራሕ 

 ምድላዉን ምቅርራብን 

 ዝጎደለ ቡፈ ምምላእ 

 ምሕጻብ 

 ምልዓል 

ቦታ 

 ህዝባዊ ትካላት፡ መውዓሊ ቆልዑት፡ መእለዪ ኣረጋውያን፡ ኣሕዳሪ ቤት-ትምህርቲታት፡ 

ኮለጃት 

 ብሕታውያን ትካላት 

 ኣብ መንግስታውን ምምሕዳር ከተማን ቦታታት ስራሕ   
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ዓውዲ ንመላለዪ 

 ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ መርበብ ሌላ ምዝርጋሕ 

 ኣስራሒ ትፋለጦ ሓደሸቲ ደቂ-ስራሕ ተጥርይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምድላብ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም  

ውልቃዊ ብቕዓት 

 መግቢ ናይ ምስራሕ ድልየት ክህልወካ ኣሎዎ 

 ቁሩብ ዴንሽ ምዝራብ፡ ምንብብ፡ ምርዳእ ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ባህጊ ናይ ስራሕን ሓድሽ ነገር ምምሃርን ክህልወካ ኣለዎ 

 ኣብ ትሕቲ ሓለፍቲ ናይ ምስራሕ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ 

ክማልኡ ዘለዎም ነገራት (ጠለባት) 

 ተኣማኒን መዓልታዊ ኣብ ስዓትካ ትርከብን ክትከውን ኣሎካ 

 ምስ ኣሕምልቲን፡ ዓሳን፡ ደርሆ፡ ስጋ ምራሕን፡ ስጋ ብዕራይን፡ ሓሰማን ናይ ምስራሕ 

ኣሎካ 

 ንስኻን መሳርሕትኻን ብሓደ ሕጊ እኹም ትካየዱ 

 ዘይበርሃልካ/ኪ ነገር እንተሎ ምሕታት 

 ንፍልጠት ህንጡይ ምዃን 

 ሙሉእ ናይ ጉልበት ጥዕና 

 ብኣጋኡ ኣብ ስራሕ ትርከብ ክትከውን ኣሎካ 

 ኑጡፍን ኣድማዕን ኣብ ስራሕን ዝኾንካ 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ኮኮ 

 ናብ ሪስቶራንት 

 ሰራሕተኛ ክሽነ 

 ባኒ ዝለኪ 

 ንዝተጠልበ ምግቢ ኣባጻጻሓይ 

 ቀራባይ/ወይተር 

 ሰራሒ/ሰንካቲ ባኒ 

 ኣዳላዊ ፓስተርያ/ሕብስቲ   
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ኢደ ጥበብ 

 

ዕማም 

 ምሕዳስ ህንጻታት 

 ምህናጽ መንበሪ ገዛውቲን ኢንዱስትርታትን 

 ምክንኻን ህንጻታትን አቅሑትን ኣብ ቤት ትምህርትታትን ህዝባዊ ትካልን 

 ንአብነት ኣብ ናይ ሓጺን ቤት ዕዮ ምስራሕ 

 ምክንኻን ጃረዲንን ዘሪባን መናፈሻን 

 ምግዕዓዝ ናውቲ 

 ምዕራይ ምክንኻንን ማካዪን ሞቶርን ማሺነርታትን 

ቦታ 

 ትካላት ኢደ ጥበብ 

 ጀመርቲ ሓዲሽ ትካል 

 መንግስታዊ ትካላት 

 ህዝባዊ ትካላት 

 መንበሪ ገዛ ዘካሪያ ማሕበራት/ትካላት 
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ዓውዲ ንመላለዪ 

 ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ መርበብ ሌላ ምዝርጋሕ 

 ንውሃብ ስራሕ ትፋለጦ ሓደሸቲ ደቂ-ስራሕ ተጥርይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምድላብ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ጠባይ/ውልቃዊ ብቕዓት 

 ናይ ኢደ-ጥበብ ስራሕ ትፈቱ ክትኮውን ኣሎካ 

 ዴኒሽ ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ምኽኣል 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቓሚ እዩ 

 ሓድሽ ነገር ናይ ምምሃርን ምስራሕን ድልየታት 

 ጹቡቕ ናይ ስራሕ ተሓባባርነት 

 ብውልቂ ናይ ምስራሕ ክእለት፡ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ብቕዓት 

 ትእዛዝ ናይ ኣስራሒ ምኽባር 

ክማልኡ ዘለዎም ነገራት (ጠለባት) 

 ርጉእ፡ መዓልታዊ ሰዓትካ ምኽባር ትኽእል 

 ኣብ ደገ ምስራሕ ትፈቱ 

 ጉልበታዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ 

 ዘይተረዳኣካ ዕዮ እንተሎ ትሓትት 

 ናይ ሓዲሽ ምፍላጥ ህርፋን ዘሎካ 

 ባቴንቲ ማኪና እንተለካ ረብሓ እዩ፡ ግድን ግን ኣይኮነን 

 ኣብ ዝተፋላለየ ስዓታት ንምስራሕ ዱሉው ምዃን 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ሰራሕተኛ ዕንጸይቲ፡ ፈጋሮ 
 ጸራባይ፡ ኣገጣጣሚ 
 ነዳቓይ 
 ኤለክትሪሻን  
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ህዝባዊ ትካላት 

 

ዕማማት/ንጥፋታት 

 ቆልዑን መንእሰያት ምዝንጋዕን ምሕላውን 

 መግቢ ምድላውን ምቕራብን 

 ወጺኻ ምንፋስን ሓጸርቲ መገሻታት ምኽያድን 

 ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምክያድ፡ ምስኣል፡ ምቕባእ፡ ምጽዋት፡ ምዝማር 

 ምልዓል/ምውግጋን 

 ምስ ወለዲ ምትሕግጋዝ/ምትሕብባር  

ቦታ 

 ህዝባዊ ትካላት 

 መውዓሊን መእለዪን ህጻናትን መንእሰያትን 

 ቤት ትምህርትታትን ሙውዓሊታትን  
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 እቲ ዓውዲ ሰራሕ ትላለዮ 

 ኣብቲ ዓውዲ ናይ ሌላ መርበብ ትምስርት 

 ንኣስራሒ ትላለዮ፡ ሓደስቲ መሳርሕቲ ትረክብ 

 ናይ ስራሕ ተመኩሮ ተጥርይ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ውልቃዊ ብቕዓታት 

 ባህጊ ናይ ምስ ቆልዑትን መንእሰያትን ምውዓል 

 ቁሩብ ዴንሽ ምዝራብ፡ ምንብብ፡ ምርዳእ ክትክእል ኣሎካ 

 እንግሊዝ ምስትዛረብውን ረብሓ ኣለዎ 

 ባህጊ ናይ ስራሕን ሓዲሽ ነገር ምምሃርን ክህልወካ ኣለዎ 

 ንፉዕ ኣብ ምትሕብባር 

 ፋጣሪ/መሃዚ/ኢደ ጥበባዊ 

 ብቑዕ ክእለት ናይ ኣብትሕቲ ሓለፍቲ ምስራሕ 

ጠለባት 

 ርጉእን መዓልታዊ ኣብ ሰዓቱ ዝርከብ ክትከውን ኣሎካ 

 ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ሓደ ዝብጽሓኩም ሕግታት ከተኽብሮ ኣሎካ 

 ዘይበርሃልካ ዕዮ ተሎ ሕተት 

 ብኣጋኡ ክትርከብ ኣሎካ 

 ህርፋን ፍልጠት ዘሎካ 

 ኣብ ቦታ ስራሕ ሓሰማውን ከምዝቕረብ ክትቕበሎ ኣሎካ 

 ጸዋር፡ ሰፊሕ ኣእምሮ ዝሓዘን ንፉዕ ተሓባባርን 

ናይ ትምህርቲ ዕድላት፡ ኣብነታት 

 ኣላዪ ህጻናት/መንእሰያት 

 ካልኣዩ ንኣላዪ ህጻናት/መንእሰያት 

 ተሓጋጋዚ ኣላዪ ህጻናት 

 መምህር 
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ስራሕ ሸቐጣዊ ቦታ 

 

ዕማም  

 ኣገልግሎት ዓማዊል 

 ምልዕዓል፡ ምትዕርራይ 

 ካሼር ታሓዝ ገንዘብ 

 ነቑሑት ናብ ሪጋለ/ከከብሑ ምስራዕ 

 ኣቕሓ ምውጻእን ምዕሻግን 

ቦታ 

 ሱፐርማርከት 

 ክዳን ዝግዝኣሉ ዱካን 

 መጻወቲ ቆልዑት ዝግዝኣሉ ዱካን 

 ኣስእንቲ ዝግዝኣሉ ዱካን፡ ቡቲክ 

 ፌራሜንታ፡ ናይ ህንጻ ገዛ ትገዝኣሉ ዱካን 

 መጻሕፍቲ ዝግዝኣሉ ዱካን፡ እስትሽነሪ 

 ዝኾነ ዓይነት ድኳናት 
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ዓውዲ ንመላለዪ 

 ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ መርበብ ሌላ ምዝርጋሕ 

 ኣስራሒ ትፋለጦ ሓደሸቲ ደቂ-ስራሕ ተጥርይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምድላብ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ውልቃዊ ብቕዓት 

 ንዓማዊል ጽቡቕ ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ድልየት ክህልወካ ኣለዎ 

 ምስ ሰባት ምዝርራብ ትፈቱ ክትከውን ኣሎካ 

 ቁሩብ ዴንሽ ምዝራብ፡ ምንብብ፡ ምርዳእ ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ባህጊ ናይ ስራሕን ሓድሽ ነገር ምምሃርን ክህልወካ ኣለዎ 

 ኣብ ትሕቲ ሓለፍቲ ናይ ምስራሕ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ 

ጠለባት 

 ርጉእን መዓልታዊ ኣብ ስዓትካ ትርከብን ክትከውን 

 ዘይተረዳኣካ ዕዮ እንተሎ ሕተት 

 ህርፋን ናይ ፍልጠት ይሃልውካ 

 ኣብ ዝተፋላለየ ስዓታት ንምስራሕ ዱሉው ምኻን 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ሰራሕተኛ ዱካን 

 ዕድጊ ኣቕሑት ትካል 

 ንግዳዊ ሰራሕተኛ 
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መኻዚኖን ሎጀስቲክን፡ 

 

ዕማም 

 ኣቕሑት ኣብ መኻዚኖ ምቕባል 

 ኣቕሓ ኣብ መኻዚኖን ኣብ ዱካን ኣብ ቦትኡ ምቕማጥ 

 ኣቕሓ ናብ ዓማዊል ምስዳድ 

 ምብጻሕ ኣቕሑ 

 ኣቕሑትን ፍርያትን ምጥማር/ምጥርናፍ 

 ምቁጽጻርን ምፍቃድን 

ቦታ 

 ናይ ኣቑሑት መቐበሊ ተርሚናላት 

 ዓበይትን ናኣሽቱን ትካላት 

 ሱፐርማርኬት 

 ትካላት ኣከፋፈልቲ ኣቕሑት   
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ዓውዲ ንመላለዪ 

 ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ መርበብ ሌላ ምዝርጋሕ 

 ንኣስራሒ ትፋለጦ ሓደሸቲ ደቂ-ስራሕ ተጥርይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምድላብ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ወልቃዊ ብቕዓት 

 ጉልቦታዊ ሙሉእ ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ 

 ጽፉፍ ኣታሓሕዛ 

 ቁሩብ ዴንሽ ምዝራብ፡ ምንብብ፡ ምርዳእ ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቓንቓ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ባህጊ ናይ ስራሕን ሓድሽ ነገር ምምሃር ክህልወካ ኣለዎ 

 ኣብ ትሕቲ ሓለፍቲ ናይ ምስራሕ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ 

ጠለባት 

 ርጉእን መዓልታዊ ኣብ ሰዓትካ ትርከብ ክትከውን ኣሎኻ 

 ንንዓኻን ንመሳርሕትኻን ሓደ ዝብጽሓኩም ሕግታት ከተኽብሮ ኣሎካ 

 ዘይበርሃልካ ዕዮ እንተሎ ሕተት 

 ህርፋን ናይ ፍልጠት ይሃልውካ 

 ብኣግኡ ትርከብ ክትከውን ኣሎካ 

 ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ብደውካን እንዳተንቀሳቐስካን ንኽትሰርሕ ትኽእል 

ዕድላት ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ሰራሕተኛ መኻዚኖ 

 ተኸታታሊ ስራሕ መኻዚኖ 

 ዘዋሪ ናይ መኻዚኖ ማኪና 

 መኻዚኖን ተርሚናልን ሰራሕተኛ   
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ፕሮዳክሽን/ምጥርናፍ/ምግጣም 

 

ዕማም 

 ናውትን ፍርያትን ምጥቕላልን ምጥርናፍን 

 ምቁጽጻር ዓይነት/ኩዋሊቲ 

 ዝዓሸግካዮ ኣቑሑት 

 ኣኣብ ቦቱኡ ምትሓዝን ምፍቃዱን 

 ናይ መኽዘን ሓላፍነት ሙውሳድ 

 ምስ መሳርሕትኻ/ኺ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን 

 ምልዓልን ምውጋንን 

ቦታ 

 ዓበይትን ናኣሽቱን ትካላት 

 ኣካፋፈልቲ ኣቕሑት 

 ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪን 

ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ንመላለዪ 

 ምስ ስብ ስራሕ ምልላይ 

 ውሃብ ስራሕን መሳርሕትን ንምልላይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምውሳድ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም  
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ውልቃዊ ብቕዓት 

 ናይ ጉልበት ሙሉእ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ 

 ኣቓልቦ ናይ ጽፈት ክህልወካ ኣለዎ 

 ቁሩብ ዴኒሽ ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ሓዲሽ ነገር ናይ ምፍላጥ ድሌት 

 ትእዛዝ ናይ ኣስራሒ ፈጻሚ 

ክማልኡ ዘለዎም ነገራት (ጠለባት) 

 ተኣማኒን መዓልታዊ ኣብ ስዓትካ ትርከብን ክትከውን ኣሎካ 

 ንስኻን መሳርሕትኻን ብሓደ ሕጊ እኹም ትካየዱ 

 ዘይበርሃልካ/ኪ ነገር እንተሎ ትሓትት 

 ህንጡይነት ናይ ፍልጠት 

 ናይ ጉልበት ጥዕናን ሓይልን 

 ኣንጊህካ ብኣጋ ትርከብ ክትከውን ኣሎካ 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ኣካያዲ ስራሕ ኢንዱስትሪ 

 ስራሕትኛ ፋብሪካ 

 ፍሉይ ክኢላ 

 ዝተፈላለየ ሓጸርቲ ኮርሳት  
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ጽሬት/ኣገልግሎት፡ 

 

ዕማም 

 ሙዉልዋል ምድሪቤት 

 ምጽራይን ሙኹስታርን 

 ዶሮና ምልጋስ 

 ሽቓቕን ባኞን ምጽርራይ 

 ሙዉልዋል ኣስካላ 

 ምልዕዓል 

 ጓሓፍ ምድርባይን 

 ቡንን ሻህን ምድላዉ 

 ሻሓኒ ምቅርራብን ካብ ጣውላ ምልዕዓልን 

ቦታ 

 ቤት ትምህርቲ 

 ፋብሪካታት 

 ቤት ጽሕፈት 

 ናይ ብሕቲ ገዛዊቲ 

 ናይ መንግስታዊን ምምሕዳራዊን ቦታታት 
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ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ንመላለዪ 

 ምስ ስብ ስራሕ ምልላይ 

 ውሃብ ስራሕን መሳርሕትን ንምልላይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምውሳድ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ጠባይ/ውልቃዊ ብቕዓት 

 ጽሬትን ጽፈትን ዝስሕበካ ክትከውን ኣለካ 

 ጽቡቕ ኣገልግሎት ክትህብ ድሉው ክትከውን ኣሎካ 

 ናይ ምጽራይ ይኹን ምስትውዓል ብቕዓት ይሓትት 

 ቁሩብ ዴኒሽ ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ሓዲሽ ነገር ናይ ምምሃር ድሌት ኣሎካ 

 ትእዛዝ ናይ ኣስራሒ ስራሕ ፈጻሚ 

ክማልኡ ዘለዎም ነገራት (ጠለባት) 

 ርጉእን መዓልታዊ ሰዓትካ ተኽብርን 

 ንስኻን መሳርሕትኻን ብሓደ ሕጊ እኹም ትካየዱ 

 ዘይበርሃልካ/ኪ ነገር እንተሎ ምሕታት 

 ናይ ምፍላጥ ህንጡይነት ምዝውታር 

 ናይ ጉልበት ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ 

 ኣንጊህካ ኣብ ስራሕ ክትርከብ ኣሎካ 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ንአብነት፣ 

 ኣገልጋሊ 

 ኣጽራዪ 

 ናይ ጽሬት ኮርስ 

 ዝተፈላለዩ ሓጸርቲ ናይ ስራሕ ኮርሳት 
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ናይ ምክንኻን ክፍሊ/ሴክተር 

 

ዕዮታት 

 ምዝንጋዕን ምክንኻንን 

 መግቢ ምድላውን ምቕራብን 

 ምዝዋርን፡ ኣስቤዛ ምግዛእን፡ ናብ ሓጺር ጉዕዞ ምኻድን 

 ናይ ምእላይ ዕዮታት 

 ምልዕዓል 

 ምስ ኣዝማድ ናይቲ ተኣላያይ ምትሕግጋዝ 

ቦታ 

 ሕቡእ መንበሪ ኣባይቲታት 

 መውዓሊ ኣረጋውያን 

 ሙሉእ-መዓልታዊ መእለዪ ቦታ ዉጹዓት 

 ኣብ ብሕታዊ ገዛውቲ 

  



20 
 

ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ንመላለዪ 

 ምስ ስብ ስራሕ ምልላይ 

 ኣስራሕን መሳርሕትን ንምልላይ 

 ተሞኩሮ ናይ ስራሕ ምውሳድ 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ጠባይ/ውልቃዊ ብቕዓት 

 ንምሕጋዝን ምክንኻንን ድልየት ክህሉ ኣሎዎ 

 ምስ ዓበይቲን ስንኩላንን ምውዓል ድሌት ክህልዋካ ኣለዎ 

 ቁሩብ ዴኒሽ ምዝራብን ምንባብን ምጽሓፍን ክትክእል ኣሎካ 

 ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ጠቃሚ እዩ 

 ምስ ምሳርሕትኻ ጹቡቅ ምትሕብባር 

 ድለይት ሓዲሽ ነገር ንምምሃርን ምስራሕን ንኽህሉወካ ኣለዎ 

 ትእዛዝ ናይ ኣስራሒ ፈጻሚ ክትከውን ኣሎካ 

ክማላእ ዘሎዎ ነገራት {ጠለባት} 

 ተኣማኒን መዓልታዊ ኣብ ሰዓትካ ትርከብ ክትክውን ኣሎካ 

 ንስኻን መሳርሕትኻን ብሓደ ሕጊ እኹም ትካየዱ 

 ዘይበርሃልካ ዕዮ እንተሎ ምሕታት 

 ብኣጋ ኣብ ስራሕ ምርካብ 

 ሓድሽ ኣፍሎጦ ምድላብ ህሩፍ ምዃን 

 ኣብቲ ስራሕካ ስጋ ሓሰማ ይቅረብ ሙኻኑ ክትቕበሎ ኣሎካ 

 ተጸዋርነት፡ ሰፊሕ ኣእምሮ፡ ንፉዕ ኣብ ምትሕብባር/ምትሕግጋዝ 

ክትማሃሮ ትኽእል ትምህርቲ፣ ከም ኣብነት፣ 

 ማሕበራዊ ጥዕናዊ ስራሕ ተሓጋጋዚ 

 ናይ ማሕበራዊ ጥዕና ሰራሕተኛ 

 ነርስ 
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ሕርሻ/ምብቋል ተኽሊን/ስነ-ድሩን 

 

ናይ ስራሕ ዕማማት 

 ዘቤታዊ እንስሳታት ምክንኻን 

 ምህርቲ ምእታውን ካልእ ስራሓት ግራትን 

 ክንክን ሓምላይ ቦታታት 

 ምትካልን ምዝራእን 

 ምቕምቃምን ምቊራጽን ኣግራብ ከምኡ ውን ምዕቃብ ጫካን ባህርያዊ ቦታታትን 

 ህንጻኣዊ ኣገባባት ዛላ ምስራሕን ኣእማን ምስራዕን 

 ምዕቃብን ምህናጽን ናይ ጀራዲንን መናፈሻታትን 

 ኣትክልቲ ካብ ጻህያንን ባልዕን ምክንኻን 

 ምትካልን ምክንኻንን ናይ ኣብ ዕትሮ ዝቦቕሉ ኣትክልቲ፡ ኣሕምልቲ፡ ቆጥቋጥን 

ኣግራብን 

 ምግልጋል ዓዋሚል 

ናይ ስራሕ ቦታታት 

 ፈልሲ ዝዓብየሉ ቦትታት 

 ማአከላት ጀርዲንን ናይ ቪትሮ ኣብይቲ ኣትክልትን 

 ሕርሻ 

 ጫካታን ካልእ ኣብ ቁሸት ዝርከብ ማእከላትን 

 መቓብር፡ መናፈሻታት ከምኡ ውን ናይ ውልቂ ጀራዲን 

 ዓበይቲ ትካላት 

 ትካላት መንበሪ-ኣባይቲ 

  



22 
 

ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

 ምስዚ ጽላት ምሉእ ብምሉእ ክትላለዩ ኢኹም 

 ኣብ ውሽጢ`ዚ ጽላት ናይ ርኽክብ መስኖኹም ምስ ሰባት ከተስፋሕፍሑ ኢኹም 

 ኣስራሕን መሳርሕትን ክትላለዩ ኢኹም 

 ተመኲሮ ከተጥርዩ ኢኹም 

 ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዳሕራይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድላት 

የመሓይሸልኩም 

ተመራጺ ውልቀ-ባህርያት 

 ኣብ መዳይ ተፈጥሮ፡ ከባቢን ኣትክልትን እንስሳታትን ምስራሕ ትፈትዉ ክትኮኑ 

ኣለኩም። 

 ቋንቋ ዴንማርክ ምዝራብን ምጽሓፍን ምርዳእን ትኽእሉ ክትኮኑ ኣለኩም። 

 ኢግሊዘኛ ትኽእሉ ምስ እትኾኑ ውን ተወሳኺ ብሉጽነት እዩ 

 ሓድሽ ነገራት ንምምሃርን ንምፍላጥን ህኑጡይነት ክህልወኩም ኣለዎ 

 ናይ ምትሕብባር መንፈስ ክህልወኩም ኣለዎ 

 ብነጻን ብሓባርን ተበግሶ ናይ ምውሳድ ድርኺት ክህልወኩም ኣለዎ 

 ብስሩዕን ምእኩልን መልክዕ ክትሰርሑ ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ክህልወኩም ኣለዎ 

ከተማልእዎም ዘለኩም ረቋሒታት 

 ርጉኣትን ወትሩ ኣብ ሰዕእትኩም ተረከብትን ክትኮኑ ኣለኩም። 

 ካብ ከተማ ወጺእኩም ምስራሕ ትፈትዉ ክትኮኑ ኣለኩም 

 ኣካላዊ ጥንካሬ ክህልወኩም ኣለዎ 

 ከም ካልኦት ምሰራሕቲ መምርሒታት ትኽተሉ ክትኮኑ ኣለኩም 

 ዝተዋህበ ዕማማት ምስ ዘይርዳኣኩም እትሓቱ ክትኮኑ ኣለኩም 

 ህንጡያት ኩኑ 

 መምርሒ ፍቓድ መኪና ምስ ዝህልወኩም ተመራጺ ይኸውን። ግድን ግን ኣይኮነን 

 ንግሆ ተሲእኩም ኣቐዲምኩም ስራሕ ትኣትዉ ክትኮኑ ኣለኩም 

ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንኣብነት 

 ሓረስታይ፡ እንስሳታት ዘቤት 

 ሓረስታይ፡ ኣትክልቲ 

 ተሓጋጋዚ ሓረስታይ፡ ኣትክልቲ ወይ እንስሳታት 

 ኣላዪ ኣፍራስ 

 ኦፐረተር ማሺነሪ ሕርሻ 

 ዓቃቢ/ዋርድያ 

 ናይ ቅርጸ-መሬት ክኢላ ጀርዲን 

 ክኢላ ጀርዲን 

 ክኢላ ምስራዕ ዕንባባታት 

 ተክኒሻን ኣግራብን ከባቢን 

 ነዳቓይ 

 ናይ ቅርጸ-መሬት ክኢላ ጀርዲን   
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ባዕልኹም ትጽሕፍዎ ነገራት  
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ቀፅልሉ  

ኣብ ትካል ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ዕድል ኣመልኪቱ ሓበሬታ ንምርካብ ማእከል-ዓቕሚ 

ስካናቦ ርኸቡ፡፡ 

 

ምስ ማእኸል-ዓቕሚ ስካናቦ ተራኸቡ info.jobnet.dk/mit-jobcenter. 

ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ ኣመልኪቱ ናይ ዝተዳለወ መጽሄት ሕታም መሰሉ 

© KOMPETENCECENTER SKANDERBORG 

ኤጀንሲ ዕዳጋ ስራሕን ምልመላን ዴንማር ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ስራሕ እዋን ፈተነ 

ኣመልኪቱ ንዝተዳለወ መጽሄት ዲጂታል ቅዳሕ ብ 2018 ንሕትመት ክትበቅዕ ጌሩ፡፡ 

እቲ መጽሄት ካብ jobnet.dk ምውራድ ይከኣል 

https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter
https://jobnet.dk/
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Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering 

Vermundsgade 38 

2100 København Ø 

 

T. 7221 7440 

E-mail. star@star.dk 

www.star.dk 
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