نصائح تطويرالشخصية مجانية
هل فكرت يوما:
ً  ،وال أعرف
ً كبيرا
ً جسديا
• عملي يتطلب جهدا
ما إذا كان بإمكاني إدارة ذلك حتى أتقاعد.
ً  ،لكني ال
ً مختلفا
• أود فعالً أن أفعل شيئا
أعرف ماإذا كان بإمكاني القيام بذلك.
• أرغب في المشاركة في دورة تكوينية ،لكنني
ًا ماذا.
ال أعرف حق
• قد أرغب في عمل آخرلدى صاحب العمل الخاص
بي أو لدى صاحب عمل آخر  ،لكني ال أعرف من
أين أبدأ.
تساعد الحكومة:
• تقدم الحكومة اإلعانات لما يلي :حوافز سوق
العمل  ,نصائح تطويرالشخصية بمبلغ 700.00
يورو.
• مخصص لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18
عاً
ما والذين يكون آخر تعليم مكتمل لهم على
ًا لم يتلقوا AOW
األكثر مستوى ( MBO2وأيض
بعد).
• لذلك فهي نصيحة مجانية وغير ملزمة لك.
كيف تحصل على المساعدة؟
• ستتلقى إرشادات من مستشار وظائف .OxHill7
• سوف تتلقى مساعدة في تحديد الخطوة
التالية في حياتك العملية.
ًا ننظر إلى الشكل الذي تبدو عليه
• مع
حالتك .ما هي نقاط قوتك  /فرصك  ،ماذا تحب؟

ماالذي يعطي وما يكلف الطاقة؟ تحصل على
صورة أفضل لصفاتك ومخاطرك ورغباتك
وإمكانياتك في العمل .يمكن أن يكون هذا لدى
صاحب العمل الخاص بك عن طريق دورةتكوينية
ًا ما إذا كانت هناك دورة
أوالكتشاف مع
تدريبية تسهل عليك العثور على عمل في مكان
آخر.
كيف يتم ذلك في الواقع؟
• من  2022-04-01يمكنك تسجيل نفسك لدى OxHill7
عبر .073 59 44 00 4 info@oxhill7.nl
• تقوم  OxHill7بترتيب كل شيء من أجلك ،
ومعالجة الطلب والدعم  ،بحيث ال تكون هناك
تكاليف عليك وعلى صاحب العمل.
• من  ، 2022-05-01يمكن البدء في نصائح
التنمية (هذا هو جدول أعمال الحكومة).
• بعد التسجيل سوف يتصل بك مستشار مهني
لتحديد موعد المقابلة األولى.
ًا باللغة
يمكن أن تكون هذه المحادثة أيض
التركية أو األمازيغية أو البولندية.
• ثم تقوم بإجراء بحث لسوق العمل  ،والذي
يمكنك القيام به على جهاز كمبيوتر /
ًا
كمبيوتر محمول أوالهاتف .هذا ممكن أيض
بلغة أخرى غير الهولندية.
• في المقابلة الثانية مع المستشار المهني
 ،ستتم مناقشة االختبارات معك وسيتم فحصها
حيث توجد فرص وإمكانيات لك للتأكد من أنه
يمكنك العمل بسعادة وصحة ألطول فترة ممكنة.

• يضع المستشار الوظيفي بعد ذلك الخيارات
واألفكار على الورق معك في ما يسمى "خطة
التطوير" .هذه خطة تطوير لك وحدك.
• لكل نقطة في خطة التنمية  ،سوف نتطلع معك
لتحديد أفضل طريقة لتحقيق هدفك (أهدافك) .ال
يتم تقديم خطة التطوير إلى صاحب العمل ،
ولكن يمكنك بالطبع اختيار مناقشتها مع صاحب
العمل الخاص بك حتى يتمكنوا من مساعدتك في
اتخاذ الخطوات الالزمة.
• ثم يتم إغالق التدريب.
هل تريد المزيد من المعلومات؟ اتصل على رقم
073 59 44 00 4وسنساعدك بكل سرور.

