مهنة تركيب السقوف

وظائف مضمونة
تقدير عايل
فرص وظيفية جذابة

وظيفة مضمونة
شعور رائع
			
عامل تركيب األسقف مطلبون بكرثة
وأجورهم جيدة ومرتفعة
عامل تركيب األسقف هم خرباء متخصصون مطلوبون بكرثة ولديهم
آفاق مهنية ممتازة تنتظرهم بعد إكامل تدريبهم .يستخدم عامل
األسقف التقنيات الحديثة التي ت ُواكب العرص .مهاراتك اليدوية
وفهمك الفني رضوريان والغنى عنهام ،لذا لن تتمكن اآلالت
والرقمنة من االستغناء عن املهارات البرشية لهذه املهنة املطلوبة.

األمر أكرث بكثري من مجرد تركيب أسطح
عامل األسقف هم الخرباء املتخصصون يف غالف املبنى بأكمله.
باإلضافة إىل تركيب األسقف ،يشمل هذا أيضً ا تكسية وتصميم
الواجهات وختم األقبية.
توفر املباين الحديثة من استهالك الطاقة وتحمل عىل سقوفها األلواح
الشمسية لتوليد لطاقة أو األسطح الخرضاء لتحسني املناخ .يعرف
عامل األسقف هذه التقنيات  -األسقف يف يومنا املعارص مزودة
بتقنية عالية.

املستقبل آمن ومضمون
باعتبارك عامالً يف تركيب األسقف ،ميكنك تحقيق األمنيات
وتخطيط حياة خالية من الهموم .الدفع مبارشة من البداية.
باإلضافة إىل املعاش التقاعدي القانوين ،ميكنك أيضً ا الحصول
عىل خدمة رعاية الشيخوخة وفقاً لنظام التقاعد املتبع يف رشكة
تركيب األسقف .أما بالنسبة ألمور الصحة والسالمة املهنيتان
فهام مثاليتان وهذا يعترب من البديهيات ملثل هذه املهن.

#Auf In Die Zukunft
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مرحبا بكم يف عائلة
ُمركبي األسقف!
				
هي مهنتنا منذ البداية
عادة ما تكون رشكات تركيب األسقف رشكات عائلية .لذا فإن
التعاون الشخيص مع الزمالء واملدير هو أمر طبيعي .لكل شخص
مكانه يف الفريق وهو مهم لتحقيق النجاح املتبادل .يضمن اإلنخراط
الشخيص للعامل بهذه الطريقة فرصة له للحصول عىل التقدير من
قبل املدير والزمالء والعمالء.

استمتع بحصولك عىل التقدير
مهم وتتحمل مسؤولية نجاح
إنه لشعور جيد أن تلعب دو ًرا ً
املرشوع بأكمله .أولئك الذين يحبون التعامل مع الناس يُقدرون
قيمة املحادثة مع البنائني والتنسيق مع الحرفيني اآلخرين يف موقع
ورشة البناء.

عمل رائع وممتع
إن تركيب األسقف هي مهنة ذات متطلبات عالية ودؤوبة .بعد
عقود من الزمن ،ميكن للعامل أن يُظهر بفخر ما ابتكره لعائلته
وأصدقائه.
هي مهنة ال تبعث امللل أب ًدا :مجاالت املسؤولية املتنوعة تجعل
من مهنة تركيب األسقف جذابة للغاية.

ie

#Dachdecker Famil
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املستقبل املهني -
مع ّلم بدالً من املاجستري
شهادة ُ
يرتقي عامل تركيب األسقف يف مهنتهم عالياً
تبدأ الخطوة األوىل مع التلمذة الصناعية كعامل تركيب أسقف،
حيث ميكنك التخطيط لتحقيق مسرية أحالمك .باإلضافة إىل ذلك،
ميكن استكامل املهارات وتوسيعها .يتلقى عامل تركيب األسقف
أجورا ً عالية ومجزية .تُقدم مرتبة العامل امل ُعاون أو حتى مرتبة
فرصا مثرية لالهتامم للغاية لكسب الفرص.
امل ُعلّم ً

هي مهنة تُضاهي املهن والوظائف األخرى
ميتلك عامل تركيب األسقف نفس الفرص املهنية مثل العديد من
املهن األكادميية .باإلضافة إىل ذلك ،هناك العديد من الفرص للتطوير
الشخيص ،عىل سبيل املثال كرجل أعامل مستقل أو مدير يف قطاع
الصناعة والتجارة .حتى أن الكليات الجامعية مفتوحة ملعلّم تركيب
األسقف  -حتى بدون الحاجة إىل شهادة الثانوية العامة.

/6

7

ة بخطوة لتحقيق النجاح
خطو
عامل يف تركيب األسقف
ك

ُمعلّم محرتف يف األسقف

مدير الورشة  /رئيس العامل
معاون مختص
معاون
متدرب  /متمرن

يا .تعلمت مهنة تركيب
Niki Braun
ة ،أرد ُت حقًا أن أفعل شيئًا عمل ً
خرج من املدرسة الثانوي
ي .كان قرارا ً جيدا ً جدا ً،
بعد الت
ص العديدة للتطور املهن
تنوع العمل ووفرة الفر
ل برسعة .وال يزال بوسع
األسقف بسبب
ك الخاصة تجعلك مستق ً
ع الزمالء يلهمك وأرباح
ألن العمل م
العمل أو الدراسة الح ًقا.
املرء إتقان

ستجد هنا وظائف تتيح
لك التمرين والتدريب:

األمر سهل ،ال ترتدد .سوف تتلقى دعوة منهم مبارش ًة للتعرف
عىل بعضكم البعض داخل مبنى الرشكة .تسوف يرسلون لك
الدعوة عن طريق الربيد اإللكرتوين أو عرب الرسائل القصرية يف
غضون أيام قليلة.
من خالل محادثة شخصية مع ماليك الرشكة ،سوف تتشكل
لديك العديد من االنطباعات الجديدة وميكنك ترتيب
تدريب داخيل أو حتى ترتيب مقابلة للحصول عىل وظيفة يف
حال أعجبتك املهنة.
املعلومات واالتصال تجدونها هنا:
www.DachdeckerDeinBeruf.de
أو امسح رمز  QRضوئ ًيا
باستخدام هاتفك الذيك

quadot.de 09.2019 1. A 30E

www.DachdeckerDeinBeruf.de

عىل موقعنا ،ميكنك معرفة كل يشء عن مهنة تركيب
السقوف املتنوعة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكنك بنقرات قليلة،
االتصال بنقابات مهنة تركيب السقوف املؤهلة يف منطقتك
وطلب االلتحاق بـ تدريب داخيل أو تدريب مهني.

النارش:

Zentralverba
nd des Deuts
chen Dachdec
kerhandwerks
Fritz-ReuterStraße 1 • 50
968 Köln
www.Dachdec
ker.de

س املخاطب (ذكر/أنثى).

حذف الصيغ املتعلقة بجن
وسهولة القراءة ،قمنا ب
حرصا عىل الوضوح
ني دون تفريق أو متييز.
الجمهور من كال الجنس
توجه يف هذه النرشة إىل
نحن ن

ديك مزيد من األسئلة؟
هل ل
ميكنك أن تجدنا عىل

arabisch

