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الكتيب	عن	الحصول	على	وظيف	
ة	تحت	االختبار	في	الصناع

عربي
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مرحبا،
عنا المعلومات العملية إذا كنت تبحث عن دورة تدريبية، أو وظيفة مدعومة، أو تدريب، أو  في هذا الكتيب جمَّ

التعليم األساسي لالندماج  )IGU( أو عن عمل.

وفيه يمكنك االطالع على عشرة فروع مهنية مختلفة واكتساب المعرفة عن بعض المهام الوظيفية والفروع 
التعليمية التي ترتبط بهذه المهن.

إنَّ الحصول على وظيفة تحت االختبار في شركة هي وسيلة ممتازة للتعرف على سوق العمل الدنماركية، 
والتعرف على المهن المختلفة والصناعات وبناء الشبكة الخاصة بك من خالل لقاء زمالء ُجدد.

في مكان العمل ستلتقي بزمالء ُجدد وتحصل على معارف جديدة وخبرة مهنية، وقد يؤدي ذلك للحصول 
على وظيفة دائمة أو يلهمك في البحث عن مسار مهني جديد في السعي من أجل العمل والتعليم.

إذا كنت تريد معرفة المزيد - إذا كنت بحاجة إلى لمحة عامة عن الفرص الخاصة بك - إذا كانت لديك أسئلة 
عن العمل، أو التعليم األساسي لالندماج )IGU(، أو وظيفة مدعومة، أو دورة تدريبية أو تدريب.

اتصل بمركز العمل المحلي التابع له - نحن مستعدون لمساعدتك.

الكتيب الخاص بالحصول على وظيفة تحت االختبار في الصناعة من تأليف مركز الكفاءة في بلدية 
سكاندربورغ. 

.www.jobnet.dk :يمكن تحميل الكتيب من الرابط

http://www.jobnet.dk
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النقل

المهام
تسلُّم البضائع۰ 
تحميل السيارات۰ 
توصيل البضائع۰ 
تنظيف و صيانة السيارات۰ 

المكان	
 شركات شحن و توصيل البضائع، الشركات الكبيرة الخاصة، شركات الحافالت والموانئ  

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار	
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد  ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
ي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا۰   يمكن أن يؤد 
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المزايا	الشخصية	
 يجب أن تكون لديك الرغبة لتقديم الخدمات و اللقاء بالناس۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
يجب أن تحسن التعاون و تقديم الخدمات۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
 رحب الصدر و تجيد التعاون۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
أن تلتزم بالمواعيد۰ 
أن تكون قادرا على الحضور مبكرا۰ 
 يجب أن تتبع نفس التعليمات اإلدارية مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن محبا لالطالع۰ 
 أن تكون بحوزتك رخصة قيادة سيارة, حافلة، شاحنة أو تاكسي إذا كنت ترغب بالعمل كسائق. ۰ 

مجاالت	الدراسة	/	أمثلة
سائق شاحنة۰ 
سائق حافلة۰ 
سائق تاكسي۰ 
سائق رافعة۰ 
تجهيز القطارات۰ 
عامل في  الميناء و محطات البضائع۰ 
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المطبخ	و	المقصف

المهام	
إعداد المواد الغذائية مع زمالئك في العمل۰ 
الوجبات الساخنة۰ 
وجبات الخبز بالزبدة۰ 
السلطات۰ 
إعداد الخبز والكعك۰ 
إعداد الوجبات الخفيفة و تقديم الطعام۰ 
إعداد البوفيه۰ 
غسيل األطباق ۰ 
الترتيب۰ 

المكان	
 المؤسسات، رياض األطفال، مراكز رعايةالمسنين، المدارس الثانوية، المدارس الداخلية ۰ 
الشركات الخاصة ۰ 
 أماكن العمل الحكومية و تلك التابعة للبلدية ۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا ۰ 
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المزايا	الشخصية	
يجب أن تكون لديك الرغبة إلعداد الطعام۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تكون قادرا على العمل بالخضروات, األسماك، الدجاج، لحوم العجل، البقر و الخنزير ۰ 
 يجب أن تتبع نفس التعليمات اإلدارية مثل زمالئك في العمل ۰ 
 يجب أن تقبل أنه يتم العمل بلحم الخنزير في مكان العمل۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون محبا لالطالع۰ 
أن تكون بحالة بدنية جيدة ۰ 
أن يكون بمقدورك الحضور مبكرا۰ 
أن تكون فعاال و تعمل بسرعة. ۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة	
طباخ۰ 
خبير وجبات غذائية۰ 
معاون غذائي ۰ 
 مختص في الوجبات الخفيفة المكونة من الزبدة و ما شابه۰ 
توريدات الوجبات غذائية ۰ 
نادل ۰ 
حلواني ۰ 
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العمل	الحرفي	اليدوي

المهام
العمل في تجديد المباني ۰ 
إنشاء المباني السكنية و الصناعية الجديدة۰ 
 صيانة المباني و المواد في المدارس و المؤسسات ۰ 
 العمل في الورش على سبيل المثال في تصنيع المعادن ۰ 
صيانة و إنشاء الحدائق و المتنزهات ۰ 
نقل المواد۰ 
 تصليح و صيانة السيارات، المحركات و الماكينات ۰ 

المكان
شركات األعمال الحرفية اليدوية الخاصة ۰ 
شركات المقاوالت ۰ 
الشركات العامة۰ 
المؤسسات ۰ 
شركات اإلسكان ۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد۰ 
تكتسب خبرات يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا۰ 
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المزايا	الشخصية
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل في مجال األعمال الحرفية اليدوية۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
أن تجيد التعاون۰ 
 يجب أن تكون شخًصا مستقالً ومفعًما بروح المبادرة۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت أمرة مسئول۰ 

المتطلبات
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
يجب أن تحب العمل الخارجي ۰ 
يجب أن تكون قويا بدنيا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس اللوائح مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون فضوليا ۰ 
 رخصة القيادة إذا كانت بحوزتك فهي ميزة و ليست مطلبا ۰ 
أن تحضر مبكرا في الصباح ۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة
نجار ۰ 
نجار أثاث۰ 
بناء۰ 
كهربائي ۰ 
فني توريدات صحية ۰ 
فني  مباني و منشآت ۰ 
فني إعدادات و تجهيزات المباني ۰ 
فني رصف طرق ۰ 
فني صيانة و إنشاءات الحدائق و المتنزهات ۰ 
فني عزل تقني۰ 
حداد ۰ 
فني تركيب أرضيات ۰ 
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المؤسسات

المهام
 معايشة األطفال و اليافعين و العناية بهم. ۰ 
 إعداد وجبات الطعام الخفيفة و تقديم الطعام ۰ 
الخروج في نزهات أو الذهاب في رحالت ۰ 
 ممارسة انشطة مختلفة مثل الرسم, التلوين, اللعب و الغناء ۰ 
الترتيب۰ 
التعاون مع الوالدين ۰ 

المكان
 المؤسسات ۰ 
مؤسسات الرعاية النهارية و اليومية ۰ 
المدارس و النوادي۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا۰ 
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المزايا	الشخصية	
 يجب أن تكون لديك الرغبة لمعايشة األطفال و اليافعين ۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
أن تحسن التعاون و العمل المشترك۰ 
أن تكون خالقا ۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت أمرة مسئول۰ 

المتطلبات
  يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
يجب أن تتبع نفس اللوائح مثل زمالئك ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
يجب أن تكون قادرا على الحضور مبكرا۰ 
أن تكون فضوليا۰ 
 يجب أن تتقبل مسألة أنه يتم تقديم لحم الخنزير في مكان عملك۰ 
 أن تكون صبورا، واسع الصدر، وتحسن التعاون و العمل المشترك۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة
 معلم تربوي ۰ 
معاون تربوي ۰ 
مساعد صحي اجتماعي ۰ 
معاون صحي اجتماعي ۰ 
معلم۰ 
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تجار	التجزئة

المهام
 خدمات الزبائن ۰ 
التوضيب۰ 
الخدمة على صندوق المبيعات النقدي۰ 
ملء الرفوف بالبضائع ۰ 
فض البضائع  و تغليفها ۰ 

المكان	
سوبرماركت ۰ 
متاجر األلبسة ۰ 
متاجر األلعاب ۰ 
متاجر األحذية ۰ 
متاجر مواد البناء ۰ 
متاجر الكتب و القرطاسية ۰ 
جميع أنواع المتاجر ۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار	
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا ۰ 
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المزايا	الشخصية
  يجب أن تكون لديك الرغبة في تقديم الخدمات للزبائن۰ 
أن تحب التحدث مع الزبائن۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
أن تجيد التعاون۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات	
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس التعليمات اإلدارية مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون فضوليا ۰ 
أن تتقبل مواعيد العمل المتغيرة ۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة	
بائع في متجر۰ 
معاون في قسم المشتريات۰ 
معاون في التعامالت التجارية ۰ 
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المخازن	و	إمدادات	التموين

المهام	
تسلُّم البضائع في المخازن ۰ 
 وضع البضائع في األماكن المعدة لها في المخزن و في المتجر ۰ 
إرسال البضائع للزبائن۰ 
تسليم البضائع۰ 
تغليف البضائع و المنتجات ۰ 
الرقابة و اإلحصاء۰ 

المكان
محطات بضائع۰ 
الشركات الصغيرة و الكبيرة ۰ 
سوبرماركت۰ 
شركات تجارة الجملة۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار	
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا ۰ 
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المزايا	الشخصية
 يجب أن تكون في حالة بدنية جيدة۰ 
أن تكون لديك حاسة جيدة للنظام ۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هوجديد۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات	
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس اللوائح مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون محبا لالطالع ۰ 
أن تحضر مبكرا في الصباح۰ 
 أن تكون قادرا على إنجاز عمل يتطلب منك الوقوف و المشي معظم اليوم ۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة	
مساعد في مخزن ۰ 
مسؤول تشغيل مخازن۰ 
سائق شاحنة رفع۰ 
مدير مخزن و محطة بضائع ۰ 
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اإلنتاج/	التغليف	/	اإلعداد

المهام	
تجميع و إعداد المنتجات و البضائع ۰ 
رقابة الجودة ۰ 
تغليف البضائع و المنتجات للشحن ۰ 
التصنيف و اإلحصاء ۰ 
إدارة المخازن ۰ 
التعاون مع الزمالء ۰ 
الترتيب۰ 

المكان
الشركات الكبيرة و الصغيرة ۰ 
شركات تجارة الجملة ۰ 
المصانع و التصنيع۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا۰ 
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المزايا	الشخصية	
يجب أن تكون في حالة بدنية جيدة۰ 
أن تكون لديك حاسة جيدة للنظام۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات
  يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس التعليمات اإلدارية مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون محبا لالطالع ۰ 
أن تكون في حالة بدنية جيدة ۰ 
أن تكون قادرا على الحضور مبكرا۰ 

مجاالت	الدراسة,	أمثلة	
مسؤول تشغيل صناعي۰ 
عامل إنتاج۰ 
عامل  حرفي مختص ۰ 
دورات دراسية مختلفة في مركز سوق العمل ۰ 
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التنظيف	/	الخدمات

المهام
غسيل أرضيات۰ 
الكنس و التنظيف بالمكنسة الكهربائية ۰ 
مسح الغبار۰ 
تنظيف المراحيض و الحمامات ۰ 
غسيل الدرج۰ 
الترتيب۰ 
تفريغ سالل القمامة۰ 
إعداد القهوة و الشاي ۰ 
 تجهيز موائد الطعام و رفع أدوات و بقايا الطعام ۰ 

المكان	
المدارس۰ 
المصانع۰ 
المكاتب۰ 
المنازل الخاصة۰ 
أماكن العمل الحكومية و تلك التابعة للبلدية۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار			
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل ۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا ۰ 
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المزايا	الشخصية	
 يجب أن تكون لديك الرغبة في الترتيب و التنظيف۰ 
أن يكون لديك توجه خدماتي۰ 
 يجب أن تكون قادرا على الترتيب و أن تكون لديك نظرة شمولية۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات	
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس اللوائح مثل زمالئك في العمل ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
أن تكون محبا لالطالع ۰ 
أن تكون في حالة بدنية جيدة ۰ 
أن تحضر مبكرا في الصباح ۰ 

مجاالت	الدراسة	/	أمثلة
معاون خدماتي ۰ 
معاون تنظيفات۰ 
دورة دراسية في الطهارة الشخصية ۰ 
دورات دراسية مختلفة في مركز سوق العمل. ۰ 
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قطاع	الرعاية

المهام	
المعايشة و الرعاية . ۰ 
۰ إعداد وجبات الطعام الخفيفة و تقديم الطعام ۰ 
الخروج في نزهات أو الذهاب في رحالت ۰ 
مهام الرعاية۰ 
الترتيب۰ 
التعاون مع ااألقرباء۰ 

المكان	
المساكن المحمية۰ 
دور المسنين۰ 
المؤسسات اليومية۰ 
المنازل الخاصة ۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار	
تتعرف على مجال العمل ۰ 
يكون لك شبكة تواصل في مجال العمل۰ 
 تتعرف على رب العمل و يكون لك زمالء عمل جدد ۰ 
تكتسب خبرات ۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا ۰ 
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المزايا	الشخصية	
يجب أن تكون لديك الرغبة للرعاية و العناية۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة لمعايشة المسنين و ذوي الحاجات ۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة للعمل و تعلم ما هو جديد۰ 
أن تحسن التعاون و العمل المشترك۰ 
 يجب أن يكون بمقدورك العمل تحتإمرة مسؤول۰ 

المتطلبات	
 يجب أن تكون منتظما و أن تحضر في الموعد المحدد يوميا ۰ 
 يجب أن تتبع نفس اللوائح مثل زمالئك ۰ 
 أن تسأل إذا لم تفهم المهام المطلوب منك إنجازها۰ 
يجب أن تكون قادرا على الحضور مبكرا۰ 
أن تكون محبا لالطالع۰ 
 يجب أن تتقبل مسألة أنه يتم تقديم لحم الخنزير في مكان عملك۰ 
 أن تكون صبورا، واسع الصدر، وتحسن التعاون و العمل المشترك۰ 

مجاالت	الدراسة،	أمثلة	
مساعد صحي اجتماعي ۰ 
معاون صحي اجتماعي ۰ 
ممرض۰ 
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الزراعة	/	البستنة	/	الغابات

المهام	
العناية بالحيوانات األليفة۰ 
الحصاد وأعمال الحقل۰ 
المحافظة على المناطقة الخضراء۰ 
الزراعة وبذر البذور۰ 
 تقليم الغابات والمناطق الطبيعية وقطع أشجارها والمحافظة عليها۰ 
أساليب البناء ووضع األحجار والبالط۰ 
المحافظة على الحدائق والمتنزهات وإنشاؤها۰ 
مكافحة األعشاب الضارة والحشرات۰ 
 زراعة النبات األصيصي والخضروات والُشجيرات واألشجار والعناية بها۰ 
خدمة العمالء۰ 

المكان
المشاتل۰ 
مراكز البستنة البيوت الزجاجية الزراعية۰ 
الزراعة۰ 
الغابات وإدارة الريف۰ 
المقابر والمتنزهات والحدائق الخاصة۰ 
المؤسسات۰ 
المجتمعات السكنية۰ 

الحصول	على	وظيفة	تحت	االختبار
ستعتاد على هذا المجال۰ 
ستنشئ شبكة في هذا المجال۰ 
 ستتعرف على أحد أصحاب األعمال وسيكون لديك زمالء ُجدد۰ 
ستكتسب خبرة۰ 
يمكن أن يؤدي الحصول على وظيفة تحت االختبار إلى تحسين فرص العمل الحقًا۰ 
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الصفات	الشخصية
 يجب أن تكون لديك الرغبة في التعامل مع الطبيعة والبيئة والنباتات والحيوانات۰ 
القراءة والتحدث والفهم إلى حدٍّ ما باللغة الدانماركية أو اإلنكليزية هو ميزة لذلك۰ 
 يجب أن تكون لديك الرغبة في العمل وتعلُّم أشياء جديدة۰ 
يجب أن تكون شخًصا متعاونًا۰ 
 يجب أن تكون شخًصا مستقالً ومفعًما بروح المبادرة۰ 
 يجب أن تكون قادًرا على العمل تحت إمرة مسؤول۰ 

المتطلبات
 يجب أن تكون متوازنًا وأن تحضر في الموعد المحدد كل يوم۰ 
 يجب أن تكون ِمَمن يحبون العمل في الهواء الطلق۰ 
يجب أن تكون قوي البنية۰ 
 يجب أن تتبع نفس التعليمات التي يتبعها زمالؤك۰ 
اسأل إذا تعذر عليك فهم المهمات۰ 
ُكن محبًا لالطالع۰ 
 إذا كانت لديك رخصة قيادة, فهذه ميزة ولكنها ليست شرًطا۰ 
احضر للعمل مبكًرا صباًحا۰ 

إمكانات	التعليم،	أمثلة
مزارع، حيوانات أليفة۰ 
مزارع، نباتات۰ 
مساعد مزارع، نباتات أو حيوانات۰ 
مدير مزرعة خيول۰ 
ُمشِغّل ماكينات زراعية۰ 
راعٍ/َخولي۰ 
 بستاني مناظري )متخصص في فن ترتيب األشجار والممرات والينابيع(۰ 
بستاني۰ 
منسق زهور۰ 
فني غابات وطبيعة۰ 
راصف۰ 
 بستاني مناظري )متخصص في فن ترتيب األشجار والممرات والينابيع(۰ 
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مالحظات	خاصة
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الكرة	اآلن	في	ملعبك
اتصل بمركز العمل المحلي التابع له لمعرفة المزيد عن فرصك في الحصول على وظيفة تحت االختبار في شركة. 

رابط مركز العمل الذي أتبع له

www.jobnet.dk/mit-jobcenter

حقوق الطبع والنشر للنسخة المطبوعة من الكتيب عن الحصول على وظيفة تحت االختبار في الصناعة 
Kompetencecenter Skanderborg ©

نشرت الوكالة الدانمركية لسوق العمل والتوظيف النسخة الرقمية من الكتيب عن الحصول على وظيفة 
تحت االختبار في الصناعة، 2018.

.www.jobnet.dk:يمكن تحميل الكتيب من الرابط

http://www.jobnet.dk/mit-jobcenter
http://www.jobnet.dk
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