
Các Dịch vụ của chúng tôi:

Công việc cần người làm tại địa phương 
với nhiều hạng loại khác biệt

Sử dụng kỹ thuật tân tiến giúp cho các 
sinh hoạt tìm việc làm

Quan tâm và Hỗ trợ Thật tình từ các 
nhân viên đầy tài năng và kinh nghiệm 
để giúp quý vị tạo dựng các con đường 
dẫn đến việc làm đầy ý nghĩa

Giúp soạn thảo lý lịch việc làm và hướng 
dẫn gầy dựng kiến thức, tự tin và kỹ 
năng giúp phỏng vấn cho việc làm

Sử dụng các chương trình giúp nhận 
định các ưu điểm của quý vị và việc làm 
thích hợp cho quý vị

Sử dụng hàng loạt chương trình huấn 
luyện đã đạt giải thưởng

Làm việc lấy kinh nghiệm với các chủ 
nhân địa phương để giúp quý vị phát huy 
các kỹ năng học hỏi được từ công việc

Liên kết với các chủ nhân địa phương 
đang chờ người làm việc thích hợp

Thường xuyên liên lạc và hỗ trợ một khi quý 
vị đã được việc làm như mơ ước của mình

Với 20 năm kinh nghiệm khiến chúng tôi trở 
thành chọn lựa lý tưởng hầu giúp quý vị tìm 
được và duy trì việc làm.
Kể từ năm 1998 Jobfind đã giúp mang lại 
quyền năng để người ta trở nên độc lập về tài 
chánh và cải thiện hoàn cảnh cá nhân của họ.
Một cơ sở năm sao cung cấp dịch vụ về việc 
làm nhằm cung ứng các giải pháp cho lực 
lượng làm việc để tạo một khác biệt.
Chúng tôi cung cấp giúp đỡ tích cực tìm  
việc làm và Các Dịch vụ Việc làm cho Người 
khuyết tật.
Hãy Thay đổi Đời sống của Quý vị HÔM NAY!
Quý vị nắm quyền chủ động. Hãy chọn Cơ sở cung 
cấp Dịch vụ Tìm Việc làm thích hợp cho mình.
Nếu quý vị muốn được đối xử như một con 
người, chứ không là một con số, và muốn hành 
trình đưa đến việc làm của mình đuợc thú vị, 
hãy liên lạc với Jobfind hôm nay.

Jobfind là một dịch vụ tìm việc làm đạt được nhiều hiệu quả nhằm giúp tích 
cực tìm việc làm và các Dịch vụ Việc làm cho Người Khuyết tật.

Bao gồm nhiều hơn là một việc làm
ĐIỀU GÌ CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Quý vị có bị khuyết tật, bệnh hay 
thương tích và đang tìm việc làm 
hay không? 
Hãy hỏi chúng tôi về các Dịch vụ Việc làm 
cho Người Khuyết tật ở Sydney, Melbourne, 
Wollongong và Cairns. Chúng tôi đã hỗ trợ người 
khuyết tật qua nhiều năm rồi, gồm những người 
có nguồn gốc và văn hóa đa dạng. Chúng tôi cũng 
cung cấp Chương trình Giúp đỡ Chuyển tiếp Nghề 
nghiệp, ParentsNext và NDIS tại nhiều địa điểm ở 
khắp Melbourne.

Cam kết của chúng tôi với quý vị là:

Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị và cung 
cấp các dịch vụ phiên dịch

Chúng tôi sẽ lắng nghe khi những nơi khác 
không chịu nghe hay chưa lắng nghe

Chúng tôi sẽ cùng quý vị soạn thảo một kế 
hoạch để đạt được các mục tiêu của quý vị

Chúng tôi sẽ thỏa mãn các điều kiện của 
quý vị khi điều đó thuận lợi cho quý vị

Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm giúp 
đỡ những người như quý vị

Chúng tôi có quan hệ với các chủ nhân ở 
địa phương với việc làm tại địa phương

Chúng tôi đã đưa hơn nửa triệu người Úc 
vào làm việc
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