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هكذا تصبح ُم َركِّب تهوية
هناك خمسة مسارات تعليمية مختلفة
يك تصبح ُم َركِّب تهوية.

 		.1برنامج البناء والمنشآت
 		.2دراسة ثانوية ف� ش
ال�كات
ي
 		.3التلمذة المهنية ف� ش
ال�كات
ي
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.

ين
تحس� حياة الناس اليومية!
لم ال تصبح ُم َركِّب تهوية؟

وستنجز بوصفك ُمركِّب تهوية ن
المبا� الموفرة للطاقة ومناخاً داخلياً يجعل
َ
ي
والمنازل جيدة .يرس التقدم إىل أ
المام برسعة وجميع فرص
صحة ٍّكل منا
التخصص متاحة هنا.

ن
مبا� المستقبل
ط َِّو ْر ي
ف
أك� تحديات
يضطلع ُم َركِّب التهوية ي� بعض ب
تحس� المناخ الداخل وبناء المبا�ن
عرصنا ،أي ي ن
ي
ي
الموفرة للطاقة .تنطوي المهنة عىل عالقات
الكث� من ت
ش� الفئات المهنية وعىل
تعاون مع ي
ت
ال� تعلوها المسئولية
كب� من الحرية
قدر ي
و� ي أ
أ
والعمال المتنوعة .ف
الغلب فإن العمل
ي
ينطوي عىل تركيب مجاري الهواء والمراوح
يقت� أ
ومولّدات المحركات .كما ض
المر أحياناً
ي
صنع ما يحتاجه المرء ف ي� الورشة .كما قد يكون
يتضمن العمل التعديل والصيانة وتفقدات
أنظمة التهوية.

هل ترغب ف ي�
معرفة المزيد؟

المرتب ت
وال� ق ي� الوظيفي
ئ
المبد� بعد إنهاء الدراسة الثانوية
يبلغ الراتب
ي
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.vent-montor.nu
www.pvf.se

 		.4تدريب سوق العمل
ين
العاطل� عن العمل
بإمكان
االلتحاق بالتدريب من خالل مكتب
العمل 17 .أسبوعاً 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
تقبض إ
تصبح ُم َركِّب تهوية ف ي� إحدى المدارس
الثانوية مع التخصص ف ي� أعمال حدادة
قصدير البناء.

كب�!
الطلب ي

لمجال التهوية حاجة كب�ة  -سواء آ
الن
ي
أك� من ُم َرك ب يِّ� التهوية
أو مستقبال ً  -لعدد ب
ين
المتدرب�.

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

