ਸੰ ਭਾਿੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪੂਲ
ਤੱ ਕ ਤੇਜ਼ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰ ਚ
ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੇਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਏਵੀਆ
ਹੈ
ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ।
ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕੋ ਪੋਆਇੰ ਟ ਰਾਹੀਂ ਏਵੀਆ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਖੇ
ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਤਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪਲ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਵੀਆ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ
ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਠੀਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਭਣ ਵਿਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਏਿੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਿਾਲ
ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਵਤਆਰ
ਕਰਨ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁਫਤ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਵੀਆ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਫੰ ਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕ ਬੀ ਸੀ
ਉੱਦਮ ਵਲੋਂ ਵਮਲਦੇ ਹਨ।
ਬੀ ਸੀ ਵਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਜੀ ਵਿੱ ਡੀ
ਸਰਵਵਸ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ

ਲਿੱਭਣ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਸਟਾਫ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਏਵੀਆ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਨ।

ਹਨ।

ਆਉ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ

ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਏਿੀਆ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਏਵੀਆ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬ ਇੰ ਕ ਦਾ ਇਕ ਵਵਭਾਗ ਹੈ।

ਏਿੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਏਿੀਆ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿੱਭਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਇਕ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਏਵੀਆ ਵਿੱ ਡੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ
ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ
ਨੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਖੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਰਵਪਤ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ
ਇਮਪਲੌ ਏਅਰ ਵਜੋਂ ਏਵੀਆ ਵਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕੋ ਪੋਆਇੰ ਟ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਇੰ ਟਰਵਵਊਆਂ ਤਿੱ ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ
ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਵੈਲਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੰ
ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਵਲਿੱਖਣ ਲੋ ੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੁਫਤ ਜੌਬ ਪੋਸਵਟੰ ਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਮੁਫਤ ਪਰੇਵਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੰ ਮ ਲਿੱਭਣ ਵਾਵਲਆਂ ਤਿੱ ਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਤਆਰ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ
ਏਵੀਆ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਚਲੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਕੰ ਮ ਲਿੱਭਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿੱ ਡਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੱ ਵਖਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਭੰ ਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਵੀਆ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ

ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ

ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਕਸੇ ਏਿੀਆ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ
ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੰ ਫੰ ਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ

