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مەبەست لە هەڵمەتی شارەوانی  
(KUNTAKOKEILU)        چیە؟

هەڵمەتی شارەوانی بۆ دۆزینەوەی کار پرۆژەیەکەی سەرتاسەری 
واڵتە کە بەشێک لە ئەرکەکانی نووسینگەکانی کار بە 

شارەوانیەکان دەسپێرێت. ئارمانجی هەڵمەتی شارەوانی 
ئاسانکردنەوەی دۆزینەوەی کار بۆ مشتەریەکانە.

لەم هەرێمە کۆمەڵگاکانی ئوۆلو، کێمپێلێ، هایلوۆتۆ، ئیی، 
لیمینکا، لومییۆکی، تورنەڤە و موهۆس لە هەڵمەتی شارەوانیدا 

بەشدارن. ئەم کۆمەڵگانە خزمەتەکانی کاردۆزینەوە بۆ 
کارخوازەکانیان پێشکەش دەکەن. 

کە واتە لە ئۆلو                          بەرپرسیارە لە 
پێشکەشکردنی خزمەتەکانی کاردۆزینەوە. 
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 ئایا مشتەریی کاردۆزینەوەی
                       یت؟

و

بەڵێ
تۆ مشتەریی کاردۆزینەوەی                            یت

(BusinessOulu)
کۆچبەریت یان زمانی دایکت فینلەندی یان سویدی نیە؟
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تۆ 
کارخوازێکی بێکاریت	 
له  په روه رده ی کاریت	 
کارێکی موچه ی یارمه تیکراو 	 

ده که یت

تاقیکردنه وه ی کار ده که یت	 
کارێکی چاره سازکه ر ده که یت	 
کاره که ت بۆ ماوه ی زیاتر له  ٤۱ 	 

ڕاگیراوه

تۆ مشتەریی نووسینگەی کاریت ئەگەر

کار ده که یت	 
به شێک له  ڕۆژ کار ده که یت	 
منداڵ له  ماڵ به خێو ده که یت	 
که متر له  ٤۱ ڕۆژ کارت ڕاگیراوه	 



واتای ئەوە بۆت چیە؟
ئەگەر سەر بە گرووپی هەڵمەتی شارەوانی بیت، نووسینگەی 

کار دەتنێرێت بۆ خزمەتەکانی کاردۆزینەوە
                 خزمەتت دەکات و یارمەتیت دەدات لە ئارمانجەکان و 

بەرنامەکانتدا بۆ دۆزینەوەی کار. 
ڕاهێنه رێک بۆت دیاری ده کرێت که  یارمه تیت ده کات له  دۆزینه وه ی 

کار و به ڕێوه بردنی کاروباره کانتدا. 
ده توانیت په یوه ندی بکه یت له گه ڵ ڕاهێنه ره که ت به  ڕێگای 	 

خزمه تی ئینته رنه ته وه .  
ده توانیت داوای کاتێک بکه یت بۆ دیدار له گه ڵ ڕاهێنه ره که ت. 	 
ئه گه ر کاتێک بۆت گیرابێت، له کاتی خۆتدا ئاماده  به .  	 
ئه گه ر نه توانیت بۆ دیداره که  بێیت، ڕاهێنه ره که ت ئاگاداری بکه . 	 

 دەتوانیت بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانت سەردانی ڕاوێژگەی
                    بەبێ کاتگرتن ئەگەر

بته وێت فۆرمه کانت ڕاده ست بکه یت	 
پێویستیت به  ڕاوێژکردنی گشتی هه بێت سه باره ت به  	 

به ڕێوه بردنی کاره کانت
پێویستیت به  کۆمیوته ر یان ڕێبه ری خزمه تگه که  هه بێت	 
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خزمەتەکانی کاردۆزینەوەی
ژمارەی تەلەفۆن

دەتوانیت کارەکانت بەبێ کاتگرتن بەڕێوە ببیت
ڕاوێژگەی خزمەتی 

لە خزمەتداین دووشەمە تا هەتنی کاتژمێر ٩-٥۱ 
ناونیشان 

بەخێربێت
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