
البحث عن عمل هي خدمة توظيف عالية األداء تقدم خدمات التوظيف )jobactive( وخدمات توظيف ذوي اإلعاقة.

أكرث من مجرد وظيفة

كل يشء ممكن

خدماتنا

هل لديك إعاقة أو مرض أو إصابة وتبحث عن عمل؟

 اسألنا عن خدمات توظيف ذوي اإلعاقة يف سيدين وملبورن
وولونغونغ وكرينز

 لقد قمنا بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة لسنوات عديدة، مبا يف
.ذلك األشخاص ذوي الخلفيات والثقافات املتنوعة

Par�  كام نقدم برنامج املساعدة يف االنتقال الوظيفي، و
entsNext و NDIS يف مواقع مختلفة يف جميع أنحاء ملبورن.

 خربتنا التي تستمر 20 عاًما تجعلنا الخيار املثايل ملساعدتك يف
 العثور عىل وظيفة واالحتفاظ بها

 عىل متكني الناس من أن Jobfind منذ عام 1998، تعمل
.يصبحوا مستقلني مالياً وأن يحسنوا ظروفهم الشخصية

 مزود خدمة توظيف من فئة الخمس نجوم يقدم حلول القوى
العاملة التي تحدث فرقاً

 وخدمات توظيف (jobactive) نحن نقدم خدمات التوظيف
.ذوي اإلعاقة

غّي حياتك اليوم!

أنت املسيطر. اخرت مزود خدمة التوظيف املناسب لك.

إذا كنت تريد أن تُعامل كشخص، وليس كرقم، وتريد رحلتك 
إىل العمل أن تكون ممتعة، اتصل بـ Jobfind اليوم.

وعدنا لك:

نحن نتكلم لغتك ونقدم خدمات الرتجمة

سوف نستمع إليك بينام اآلخرين لن أو مل يستمعوا

سوف نبني خطة معكم لتحقيق أهدافك

سوف نقابلك برشوطك عندما يكون األمر مالمئاً لك

لدينا أكرث من 20 عاماً من الخربة يف مساعدة أشخاص مثلك

لدينا عالقات مع أصحاب العمل املحليني والوظائف املحلية

لقد وضعنا أكرث من نصف مليون أسرتايل يف العمل

الوظائف الشاغرة عىل املستوى املحيل مع تنوع ونطاق كبريين

 الوصول إىل التكنولوجيا الجديدة للمساعدة يف أنشطة البحث
عن عمل

 الرعاية والدعم الحقيقيني من املوظفني ذوي الخربة واملوهوبني
ملساعدتك يف بناء مسارات للعمل الهادف

 املساعدة يف إعداد السرية الذاتية والتدريب لبناء معرفتك وثقتك
ومهارات املقابلة لك

 الوصول إىل الربامج التي تحدد نقاط قوتك والوظائف التي
تناسبك

 الوصول إىل مجموعة واسعة من الربامج التدريبية الحائزة عىل
جوائز

 خربة عمل مع الرشكات املحلية ملساعدتك عىل تطوير املهارات
أثناء العمل

اتصاالت مع أصحاب العمل املحليني يف انتظار املرشح املناسب

االتصال املنتظم والدعم مبجرد الحصول عىل الوظيفة املثىل.
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