اطالعات اولیه
مراجعین محترم!
شما در اینجا اطالعات کوتاه اولیه ای را در مورد مهمترین موضوعات مرتبط با دوران بیکاری
تان دریافت میکنید .هدف ما این است که شما در کمترین زمان ممکن شغل مناسبی پیدا کنید

وقت
های
مشاوره
کار

وقت های مشاوره به صورت حضوری یا تلفنی برگزار می شوند
ما در مورد موضوعات زیر صحبت میکنیم
وضعیت شغلی  ،تجارب  ،دانش و مهارت های شما
پیش شرط ها و انتظارات شخصی شما از کار
فعالیت های جستجوی کار از پیش برنامه ریزی شده
انتظارات شما از جلسات مشاوره ی کاریابی
سررسید قرارها و جلسات مشاوره ی کار
لطفا پیش از شروع جلسه ی مشاوره به این مساله فکر کنید که در چه حوزه ای
تمایل دارید کار کنید .ما با هم شغل مناسبی را برای تان پیدا خواهیم کرد
یک قانون کلی  :همه ی جلسات برگزار می شوند
مانعی وجود دارد ؟ لطفا در اسرع وقت به ما اطالع دهید

ثبت
توافق
نامه ها

حقوق
بیکاری

تمامی توافق ها از جلسات مشاورهی کاریابی ثبت ونگهداری می شوند
شما برگه توافق های انجام شده را از مشاورخود دریافت میکنید ؛همچنین
اطالعات از طریق  eAMS-Kontoقابل رویت هستند

برای دریافت حقوق بیکاری ،ازطریق حساب الکترونیکی اداره ی کار( آ ام اس) یک
درخواست رسمی مستقیم بدهید یا با اداره ی کار تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید .ما فرم
مربوطه برای درخواست حقوق بیکاری را با پست برای شما ارسال میکنیم
برای دریافت پول بیکاری  ،نیاز است که پیش شرط های معینی در مورد شما صدق کنند
بعد از درخواست رسمی ،بررسی خواهد شد که آیا به شما پولی تعلق میگیرد یا خیر

فرستادن
رزومه
کاری

شما به طور منظم پیشنهاد های کاری از اداره ی کار دریافت میکنید
سریعا درخواست کار دهید
هشت روز وقت دارید که ما را مطلع کنید (تلفنی یا حساب الکترنیکی
آ-ام-اس) که درخواست کاری شما در چه وضعیتی است
اگر در مواردی پیشنهاد کار ارائه شده توسط اداره ی کار مناسب شما نیست ،ما را از آن مطلع کنید
همچنین از طریق زیر میتوانید به صورت خودجوش دنبال کار بگردید

جستجوی
کار فعال

وب سایت های اینترنتی ،برنامه های کاریابی مثل بزرگترین  alle Jobsموتور جستجوی اتریش یا اپلیکیشن
AMS Job App.
روزنامه ومجالت
شبکه های شخصی (خانواده ،دوستان ،آشنایان ،همکارهای سابق
از طریق شبکه های اجتماعی شرکت ها
حتی وقتی شرکتی فرصت شغلی خاصی را در دسترس قرارنداده است ،فرستادن یک درخواست کار ضرری ندارد
همه ی درخواست های کارتان را در حساب الکترونیکی ثبت کنید یا لیستی از آنها تهیه کنید و به مسئول
مستقیم تان در اداره کار تحویل دهید
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اطالعات اولیه
حمایت
های
در حین
جستجوی
کار

وظیفه
اطالع
رسانی

 alle Jobsاین موتور جستجوی کار  AMSاست
این موتور جستجو ،تمام فرصت های شغلی ثبت شده در اداره کار و همچنین در اتریش را جستجو میکند
بدین ترتیب شما با یک کلیک  ،تمامی فرصت های شغلی در اتریش را پیدا میکنید
 eJob-Roomدراینجا شما فرصت این را دارید که یک صفحه ی شغلی برای پروسه ی
کاریابی تان داشته باشید تا شرکت ها بتوانند با شما در ارتباط باشند
متدهای کاریابی متنوعی را استفاده کنید تا جستجوی کار و پروسه
مدیریت این همه برگه و مدرک ساده تر شود
 AMS Job Appتمام فرصت های شغلی در سراسر اتریش مستقیم روی تلفن همراه یا تبلت شما
روی پورتال جستجوی کار اداره کار به آدرس www.ams.at/bewerbungsportal
در پوشه کار www.ams.at/praxismappe
هر تغییری در شرایط زندگی تان را سریعا اعالم کنید
شروع هرگونه شغل جدید  ،حتی پاره وقت
شروع کاری که با موفقیت پیش نرفته است
بیماری
تغییر در شرایط زندگی (اثاث کشی  ،اقامت خارج از اتریش به دنیا آمدن
فرزند ،زمان های نگهداری از کودک ،درخواست بازنشستگی
تغییر در حقوق دریافتی

قرارهای مالقات و موعدهای تعیین شده را جدی بگیرید .اگر به دلیل مهمی ممکن
است که نتوانید سرقرار مالقات بیایید؟ لطفا در اسرع وقت به ما اطالع دهید

تعهد به
قرارها

ارائه دهید یک شماره تلفن و آدرس ایمیل معتبر به اداره
در روزهای کاری در دسترس باشید
ایمیل ها و صندوق پستی تان را به طور منظم چک کنید  еAMS̵Kontoهمچنین حساب کاربری
از محتوای قرارهای مشاوره کاری استفاده کنید و با ما به اشتراک
بگذارید (برای مثال ،رزومه کار و مدارک تحصیلی
در کالسهای آموزشی که برایتان درنظر گرفته شده شرکت کنید

eAMSKonto

ارتباط مستقیم شما از طریق اینترنت با مشاور  eAMS-Konto،حساب الکترونیکی
کاریتان میباشد .از این طریق میتوانید بسیاری از کارها را به صورت آنالین انجام دهید
درخواست حقوق بیکاری یا کمک هزینه های اضطراری
تغییر دادن اطالعات شخصی
رصدکردن پیشنهادهای کاری
دیدن قرار های مالقات مشاوره
ذخیره کردن درخواست های کار
ورود به حساب کاربری و خارج شدن از آن
به سرعت به شما اطالعات دقیق و درست میدهند مشاوران باتجربه ی اداره ی کار

گاهی یک
تماس
تلفنی
کافی
است

تغییر دادن اطالعات شخصی
تعیین قرارمالقات
پاسخ به فرصت های شغلی پیشنهاد شده
اطالع دادن موافقت کارفرما برای شروع کار
سوال درباره ی پرداختی ها ،درآمدها وeAMS-Konto
شماره تلفن های پشتیبانی مربوط به استان محل سکونتتان را میتوانید از وبسایت اداره کار پیدا کنید

 www.ams.atبرای اطالعات بیشتر به سایت
و یا به مسئول مربوط در اداره ی کار مراجعه کنید
ما برای شما در پروسه جستجوی کار آرزوی موفقیت می کنیم
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