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لتصبح مركّب تهوية
هناك خمس مسارات تعليمية مختلفة
يك تصبح مركّب تهوية.

ين
لتحس� الحياة اليومية للناس
لتصبح مركّب تهوية!

تقوم أنت كمركّب تهوية بتثبيت أنظمة التهوية ف� ن ت
وال� من خاللها
ي
ي
المبا� ي
ن
ً
الكث�
وتوجد
ا
رسيع
التطور
يس�
يتمكن المرء من تنفس هوا ًء نقياً ف ي�
ي
المبا� .ي
ي
من إمكانيات التخصص.

عمل بشكل ش
مبا�
بك�ة �ف
مطلوب� ث
ين
ين
المتعلم�
ّ� التهوية
ي
إن مرك ب ي ّ
ّ�
سوق العمل حيث يسود احتياج ي
كب� لمرك ب ي ّ
كب�ة
فرص
التهوية ف ي� كافة أرجاء البالد .هناك
ي
جداً من الحصول عىل عمل ش
مبا� بعد إنهاء
التعليم.
ن
مه�
تطور ي
قد يتمكن من يصبح مركّب تهوية بأن يختار
محسن للطاقة أو
مستقبال ً التخصص مثال ً ّ
منسق ي ز
ش
تجه�ات أو معاير أو مخطط م�وع
ن
تق� تهوية أو مسؤول الفحص .كما يمكن
أو ي
ف
ن
تق� أو
االستمرار ي� التعليم للوصول مثال ً إىل ي
قائد عمل أو قائد ش
الكث� أيضاً
م�وع .يختار ي
تأسيس ش�كة خاصة بعد بضعة سنوات.

هل ترغب بمعرفة
المزيد؟

ومتغ� واجتماعي
حر
ي
ن
الكث� من المجموعات
مع
التعاون
المهنة
تع�
ي
ي
كب�ة بمسؤولية ذاتية
المهنية المختلفة وحرية ي
ومهام عمل متنوعة .غالباً ما يتضمن العمل
تركيب مسالك الهواء والمراوح والمولدات .وقد
يتطلب العمل أحياناً التصنيع ف ي� الورشة .كما
يمكن أن تكون المعايرة والصيانة والمراقبة
أ
يعت� هذا
لنظمة التهوية جزءاً من العمل .ب
العمل نقيضاً للعمل
المكت� الساكن الذي
بي
يتمثل برتابة العمل اليومية المنتظم.

www.vent-montor.nu
www.pvf.se
www.facebook.com/bliventmontor

يز
وتجه�ات التدفئة
 .1برنامج المرحلة الثانوية للبناء
والتهويةوالصحية.
بعد التعليم يتم اتباع ي ن
عام� كمتدرب
 .2دراسة المرحلة الثانوية ف� ش
ال�كات
ي
يوجد ذلك ف� بعض المدارس الثانوية ت
ال� تفتقد
ي
ي ف
ضا� ف ي�
إىل اختصاص تهوية .يعطى التعليم إال ف ي
المدرسة المهنية ( )Teknikcentrum PVFي� مدينة
(.)Katrineholm
 .3متدرب ف� ش
ال�كات
ي
إنه التوظيف والتدريب ف ي� ش
ال�كات .يُعطى التعليم
ف
ضا� ف ي� المدرسة المهنية ()Teknikcentrum PVF
ف إال ي
ي� مدينة (.)Katrineholm
 .4تدريب ف ي� سوق العمل
 ٤٥أسبوعاً للتعليم من مكتب العمل
حوال  ٢٥أسبوع
( ،)Arbetsförmedlingenمنها ي
مخصصة للدراسة ف ي� إحدى الجهات التعليمية
المعتمدة من قبل هذه المهنة.
ين
للبالغ�
 .5التعليم البلدي
يمكن للمرء الحصول عىل التعليم لمدة سنة ضمن
ين
للبالغ� ( )Komvuxوذلك ف ي� بعض
التعليم البلدي
أ
الماكن ف ي� البلد .يجب أن تكون الجهات التعليمية
ومعلمي مهنة.
معتمدة من قبل المهنة ولديها ورشة
ّ

كب�!
طلب ي

ّ� تهوية
هناك حالياً ومستقبال ً حاجة ي
كب�ة لمرك ب ي ّ
ين
متعلم� ضمن مهنة التهوية.
إن من مهام ال ( )PVF Yrke & Utbildningإعطاء
المعلومات والتوظيف وابتكار إمكانيات تعليمية بحيث
يمكن للعديد من الشباب اكتشاف مهنة التهوية.

يوجد أشخاص وصالء لمهنة التهوية ف ي� كل محافظة (لجان
مهنية محلية) والذين يمكنهم أن يجيبوا عىل أسئلتك المتعلقة
بالطرق التعليمية المهنية الخاصة بك.

