
 

 

 کار در سوئد 

 و تجربه کار در سوئد 

وضعیت کسب و کار در سوئد و چگونگی دریافت اقامت کاری کشور سوئد و نحوه مهاجرت به   ، کار در سوئد 

کشور سوئد از طریق ویزای کار در این مقاله به صورت تفصیلی مورد تحلیل و بررسی علمی قرار می گیرد. در  

برای مهندسین آی تی چیست؟ کار در   ویزای کار سوئد  این مقاله سعی داریم که به سواالتی از قبیل شرایط 

و نحوه پر کردن فرم   2021می گردد؟ لیست مشاغل مورد نیاز سوئد  وئد اقامت س  سوئد منجر به دریافت

درخواست کار در سوئد چگونه است؟ پاسخ دهیم. هدف از نگاشتن این مقاله این است که شما عزیزان بتوانید با  

روشن  شرایط کار در این کشور آشنا شوید و مهمترین و اصلی ترین هدف این است که در پایان بتوانید با ذهنی 

تر مسیر خود را انتخاب نمایید. همچنین شما عزیزان می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر با  

مند شوید. در    تماس بگیرید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره اتریش   MIEموسسه حقوقی ملک پور مشاورین

  تا نمایید  جستجو  را( سوئد  پور ملک )  عبارت گوگل  در  توانید   می  کار  صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد

برای شما   مهاجرت به سوئد  شرایط  و  سوئد  در  استخدام آگهی  و  سوئد  در  کار بازار با رابطه  در  کاملی اطالعات

 .نمایان گردد

برای مهندسین کامپیوتر و آی   (اتریش MIE)پیشنهاد ویژه موسسه حقوقی ملک پورکار در سوئد و 

 تی 

کشور سوئد مقصد آمال و آرزوهای افراد بی شماری است. این کشور از رفاه اجتماعی باالیی برخوردار است و  

ا کردن یک پیشنهاد  مردم این کشور تقریبا از برابری اجتماعی بهره می برند. شاید خیلی از شما ها آرزویتان پید 

کاری و یک کارفرما در سوئد باشد. همانطور که حتما میدانید برای دریافت پیشنهاد کاری در سوئد و از  

خوان رستم رد شوید و عمال کاری دشوار و شاید کمی غیر ممکن باشد.   7کارفرمای سوئدی، به قولی باید از 

ماه در کشور  3ن صورت است که کار مورد نظر باید به مدت پروسه دریافت جاب آفر از کارفرمایان اروپایی به ای

ماه در اتحادیه   3سوئد آگهی گردد و اگر نیرویی برای کار مورد نظر در این کشور یافت نشد، مجددا به مدت 

اروپا آگهی می شود و در صورت پیدا نشدن نیروی کار در اتحادیه اروپا، کارفرما اجازه دارد نیروی خود را از  

کار نشد، ندارد.   MIE از اتحادیه اروپا تامین نماید. اما ما همیشه گفته ایم و باز هم می گوییم با موسسه خارج 

هستند بنابراین به دلیل کمبود   MIE بسیاری از موسسات و دانشگاهها خواهان همکاری با موسسه بزرگ و موفق

ای بزرگ و به نام سوئدی، بر آن شدند تا با  نیروی کار آی تی و مهندسی کامپیوتر در سوئد، کارفرمایان شرکت ه

موسسه حقوقی ملک پور پیمان همکاری بسته و کمبود نیروی خود را در این زمینه ها از طریق موسسه حقوقی  
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ملک پور تامین نمایند. ما شما را به بزرگترین شرکت های سوئدی و کارفرمایان سوئدی برای مصاحبه مرتبط  

از طریق موسسه ما با کارفرمایان بزرگ سوئدی مصاحبه کاری به صورت آنالین انجام  می کنیم و شما می توانید 

 .دهید 

از مزایای کار در این زمینه ، حقوق باالی آنست به صورتیکه در حالت عادی برای تامین هزینه های زندگی نیاز  

ا کار کردن یکی از دو نفر،  به کار کردن زوج است اما حقوق پرداختی در این زمینه کاری به قدری باالست که ب

 .کلیه هزینه های زندگی در سوئد تحت پوشش قرار خواهد گرفت

از دیگر مزایای کار در سوئد، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی سوئد است که بسیار اهمیت دارد و یکی از  

 .پیشرفته ترین و بهترین بیمه های دنیاست

 :مدارک مورد نیاز برای کار در زمینه آی تی در سوئد

 6.5آیلتس 

 مدرک دانشگاهی حداقل لیسانس

 سابقه کار مرتبط با رشته 

 2021لیست مشاغل مورد نیاز سوئد 

کشور های اروپایی هر ساله لیستی از مشاغل مورد نیاز خود منتشر می کنند. در جدول زیر بازار کار در سوئد و  

 .را مشاهده می نمایید  2021در واقع لیست مشاغل مورد نیاز سوئد در سال 

 پرستار    همه شاخه های آی تی    مهندسی ساختمان و تأسیسات   

 خدمات روان پزشکی  مهندس فنی و برق  مددکار اجتماعی

 معلم  مربی مهد کودک  برنامه نویس نرم افزار 

 تکنسین اتاق عمل  پرستار سالمند ماما

 پرستار اورژانس پرستار کودک  مهندسی مخابرات



 

 

 رادیولوژیست مهندس سازه و عمران طراح سایت

این مشاغل بر اساس میزان نیاز و نیروی کار موجود برای این مشاغل در کشور سوئد تعیین می شود. اگر فردی  

تحصیالت دانشگاهی برای این رشته ها داشته باشد و تخصص و سابقه کاری ارائه دهد می تواند برای دریافت  

 .پیشنهاد شغلی برای دریافت ویزای کار در سوئد اقدام نماید 

 حقوق در سوئد میزان 

 میزان حقوق ساالنه به کرون  شهر

میزان حقوق ساالنه به دالر  

 آمریکا

 70،691 546،959 استکهلم

 61،912 490،470         گوتبورگ

 60،503 476،281   مالمو

 69،424 530،447 لند 

 60،123 434،145 اوپساال 

 53،036 411،841 لینشوپینگ 

 65،328 496،112 هلسینگ

 55،682 448،114 وسترس 



 

 

با مقایسه کشور های دیگر با سوئد به این موضوع میرسیم که میزان درآمد در یک شغل یکسان حقوق دریافتی  

در کشور سوئد از کشور دانمارک کمتر است. و این یکی از مهمترین فاکتور ها برای مهاجرت از طریق کار در  

 .سوئد می باشد 

 بررسی ویزای همراه در سوئد 

ویزای همراه یکی از موارد مهمی است که افراد به آن توجه می کنند. همراه در حقوق بین الملل به همسر  

سال اطالق می شود. طبق قانون تعریف شده از سوی کشور سوئد اگر فرد غیر اروپایی با   ۱۸وعموماً فرزندان زیر 

ماه باشد می تواند برای همسر و فرزندان   ۶از اقامت قانونی مشغول کار در سوئد باشد و مدت اجازه اقامت بیشتر 

سال که حاصل ازدواج های سفید و یا رسمی باشند و یا هم خانه هایی که رسمی می باشند ولی ازدواج   ۲۱زیر 

نکرده اند اقدام نماید.یکی از اصلی ترین شروط برای دریافت این نوع ویزا، این است که حقوق فرد اصلی توانایی  

راهان را داشته باشد و دریافت بیمه سالمت برای اقامت همراهان خود در کشور سوئد از نکات  حمایت مالی هم

 .مهم است که باید رعایت گردد

 


