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هكذا تصبح َح َّداد
قصدير بناء

هناك خمسة مسارات تعليمية مختلفة
يك تصبح َح َّداد قصدير بناء.

أ
الوظائف متوفرة عىل السقف!
لم ال تصبح َح َّداد قصدير بناء؟

ستعمل بيديك وستستخدم إبداعك وستحل المشاكل .كما يمكنك
ف
الكث� من فرص
بوصفك َح َّداد قصدير بناء أن تضع ي� حسبانك أن هناك ي
العمل وأنك ستقبض راتباً جيداً.

حرفة يدوية حقيقية
يَك ِْس َح َّداد قصدير البناء أسقف المب�ن
ي
وواجهاته بالصفائح ويركب أيضاً منظومات
يز
وتجه�ات السالمة .كما قد يندرج
مياه المطر
ف ي� العمل الدهان والتنظيف وإزالة الثلوج من
ف
ضا�.
عىل السطح وكذلك أعمال العزل إ
ال ي
العمل ف ي� موقع البناء تتخلله معالجة
الصفائح ف ي� بيئة ورشة العمل.

هل ترغب ف ي�
معرفة المزيد؟

المرتب ت
وال� ق ي� الوظيفي
ئ
المبد� الذي يتقاضاه َح َّداد
يبلغ الراتب
ي
قصدير البناء بعد إنهاء الدراسة الثانوية
حوال  20500كرونة سويدية .وبعد أن تعمل
ي
لبضع سنوات وتؤدي االختبار ن
المه� وتتلقى
ي
حوال
شهادتك المهنية فإن متوسط الراتب يبلغ ي
 33600كرونة سويدية.

www.platslagare.nu
facebook.com/bliplatslagare
www.pvf.se

 		.1برنامج البناء والمنشآت
 		.2دراسة ثانوية ف� ش
ال�كات
ي
ف
ش
 		.3التلمذة المهنية ي� ال�كات
التوظيف والتدريب ف ي� ش
ال�كات.
ف
ضا� متوفر ف ي� مدرسة
التدريب إ
ال ي
هذا المجال «»PVF Teknikcentrum
ف ي� مدينة كاترينيهولم.
 		.4تدريب سوق العمل
ين
العاطل� عن العمل االلتحاق
بإمكان
بالتدريب من خالل مكتب العمل.
 17أسبوعاً ف ي� ش
ال�كات و 23أسبوعاً
ف ي� مدرسة هذا المجال «PVF
 »Teknikcentrumف ي� مدينة كاترينيهولم.
 		.5تعليم الكبار
بإمكانك بوصفك شخصاً بالغاً أن
العانة الدراسية لتدرس يك تصبح
تقبض إ
ف
َح َّداد قصدير بناء ي� إحدى المدارس
الثانوية مع التخصص ف ي� أعمال حدادة
قصدير البناء.

كب�!
الطلب ي

كب�ة  -سواء
لمجال حدادة القصدير حاجة ي
آ
أك� من َح َّدادي
الن أو مستقبال ً  -لعدد ب
ين
المتدرب�.
قصدير البناء

لمجال حدادة القصدير ف ي� كل محافظة أشخاص تواصل (لجان مهنية محلية)
الجابة عىل أسئلتك المتعلقة بالمهنة وفرص سبل التعليم
يمكنهم إ
لك تحديداً.

