مساعدتك في الحصول

آفيا للخدمات الوظيفية شركة تابعة لشركة باك إن موشن ريهاب

خدمات مجانية وكادر وظيفي ودود
وجميع الموارد التي تحتاجها!

سيساعدك الكادر الوظيفي ذوو الخبرة
العالية العامل في آفيا على تنمية
األدوات والثقة الالزمة للنجاح في عملية
بحثك عن العمل وتلبية أهدافك
الوظيفية.
سواءاً كنت بدأت لتوك الدخول في عالم
العمل أو ترغب في محاولة البدء عن
وظيفة جديدة ،تقدم آفيا المشورة
المتعلقة بالعمل ،الخدمات المتخصصة
والدعم الذي تحتاج إليه إليجاد وظيفة
حقيقية وذات مغزى.
تقوم آفيا بعمل روابط لك مع المنظمات
وأرباب العمل للحصول على فرص العمل
الطوعي والوظائف.
نحن نقدم الخدمات بلغات عديدة.

هل تبحث عن وظيفة؟ يمكننا مساعدتك.

نحن هنا لمساعدتك لكي تبدأ بالعمل.
يمكن لـ آفيا ( )Aviaمساعدتك في كل
مرحلة من مراحل البحث عن وظيفة من
خالل موظفيها ذوو الكفاءة العالية
والمواقع التي يمكن الوصول إليها بسهولة
ومن خالل مجموعة متكاملة من الخدمات
المجانية.
تعتبر خدمات آفيا الوظيفية جزءاً من
البرنامج الوظيفي في بريتش كولومبيا
وهي ثاني أكبر جهة مقدمة للخدمات
الوظيفية في المقاطعة.
إذا كنت تبحث عن وظيفة وكنت من
سكان كوكتالم ،النجلي ،بورت كوكتالم،
ريتشموند أو نيوتن ،تقدم آفيا موقفاً واحداً
لحلول البحث عن وظيفة.

تقدم آفيا للخدمات الوظيفية النتائج
المرجوة!

وظيفتنا هو إعادتك إلى العمل
الخدمات الوظيفية ذات الخدمة الذاتية
متوفرة لك .تعال إلى مركز آفيا المحلي:
لإللتقاء بكادرنا العامل إلكتشاف خياراتك
المهنية وتنمية خطة بحث عن العمل
لتلبية أهدافك الوظيفية
إليجاد فرص وظيفية
إليجاد أرباب العمل والفرص الوظيفية في
مجتمعك المحلي
إلكتشاف خدمات المجتمع التي يمكنها
مساعدتك في حياتك اليومية
لحضور ورشات عمل في مواضيع عديدة
تتعلق بدعم عملية البحث عن وظيفة
إلستخدام أجهزة الكمبيوتر والفاكس
والتلفون والطابعة والسكانر في غرفة
الموارد

األشخاص المؤهلين يمكنهم أيضاً
اإلستفادة
من خدمات مثل:


ورشات عمل تركز على الوظيفة



الترجمة التحريرية والترجمة الفورية



تنمية الوظائف والعمل تحت التدريب



المساعدة في بدء عملك الخاص



إختبارات متخصصة



تدريب وتدريب مهني

هل ترغب في معرفة المزيد عن ما يمكن
لـ (آفيا) مساعدتك للحصول
على عمل؟

يرجى زيارة أقرب مركز آفيا للخدمات
الوظيفية أو بادر بزيارة موقعنا اإللكتروني:

مواقع آفيا للخدمات الوظيفية

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني:

الدعم المالي للبرنامج الوظيفي في بريتش كولومبيا
مقدم من حكومة كندا ومقاطعة بريتش كولومبيا.

