نظافة الفندق
HOTELL-VÅNINGSVÄRD

AB TAKTIK SWEDEN och KOMVUX
HÄRNÖSAND
هذه الدورة مخصصة لالشخاص الرغبين في العمل في
مجال النظافة والخدمة في الفنادق.

سوف يكون  ٪ 15من وقت الدورة للجانب العملي مما
يعني أنك سوف تكون في مكان العمل وتتعلم كيف تسير
المهنة.
هناك عدة فرص ألشكال مختلفة من المنح الدراسية
www.csn.se

سوف تقوم بالعديد من المهام المختلفة للحفاظ على
النظافة لذلك سوف تقوم بتنظيف ومسح األرضيات,
تفريغ سلة المهمالت وتنظيف النوافذ .كما يمكنك تنظيف
كل شيء من المراحيض وغرف تغيير المالبس إلى
الساللم وغرف الطعام.

من المهم التحقق من أن جهات االتصال بك والموجودة في
حساب الطالب في التطبيق الخاص بك صحيحة (البريد /
الهاتف المحمول) ألنه سوف يتم ارسال المعلومات المهمة
المتعلقة بالقبول عليه.

يجب عليك أن تكون دقيق وتؤدي عملك بالتركيز وذلك
لتحقيق النتيجة المرجوة .يجب أن تكون جيدًا في التعاون
والعمل مع االخرين ألنه من الشائع العمل في فرق حيث
يتم تقسيمهم الي مهام مختلفة .يجب ان تحب تقديم الخدمة
بطريقة يمكنك من خاللها فهم ما يريده العميل والقدرة
على التصرف بنا ًء عليه.

تسكن في بلدية أخرى؟ يجب عليك إكمال طلبك والموافقة
عليه من  IKE - Inter Kommunal Ersättningقبل
آخر يوم لتقديم الطلبات.
اتصل ب  vuxenutbildningenفي البلدية التي تسكن
فيها.
تحتوي الدورة على كل من الجانب النظري والمحاضرات
والعلمي حتى تحصل على فكرة وفهم حقيقي للمهنة .

الدورة يتم تدريسها في الفصول الدراسية في مقر تاكتيت
 AB Taktikمع امكانية دراستها أيضًا عن بعد عبر
االنترنت.
تتكون الدورة من الجانبين النظري والعلمي ()APL
وذلك لكي تحصل على فكرة وفهم حقيقيين للمهنة.
الدراسة بالنهار وبدوام كامل  .بعد االنتهاء من الدورة
يمكنك العمل في الفنادق وأنواع اإلقامة األخرى حيث
كبيرا من النشاط.
يمثل التنظيف والخدمة جز ًءا
ً
الهيكل التربوي:
Hotell Våningsvärd
هذه الدورة مناسبة أيضا للذين ال يتحدثون السويدية
كلغة أم .سوف تقوم بالدراسة مع مساعد بلغتك االم
ومعلمينا.

باقة الدورة  700نقطة
مجال الضيافة
 100( Besöksnäringenنقطة)
علوم العمل  100( Ergonomiنقطة)
اإلقامة  100( Logiنقطة)
الخدمة والضيافة
 100(Service och Bemötandeنقطة)

خدمة الطابق Våningsservice 1
( 100نقطة)

التقديم :

خدمة الطابق Våningsservice 2
( 100نقطة)

يمكنك التقديم علي الموقع التالي
www.harnosand.se
او على موقعتا
www.taktiksweden.se

خدمة الطابق Våningsservice 3
( 100نقطة)

AB TAKTIK SWEDEN
المدير :لينا كارستروم
تليفون070-355 11 90 :
lena.karlstrom@taktik.nu

utbildning@taktiksweden.se

TAKTIKSWEDEN.SE

شروط القبول:
يتم القبول بناء علي التقييم الفردي او SFI
 2B, 2C,أو 3C
مرحبًا بكم في AB Taktik Sweden

