Bảng Đăng Việc Làm của WorkBC—Bảng Đăng Việc Làm Đầy Đủ Nhất của B.C.
Đang tìm việc? Tìm trong bộ lưu dữ kiện của chúng tôi những công việc đang cần người trên
khắp B.C.
Tìm kiếm tài năng? Hãy đăng miễn phí công việc đang cần người để tìm đúng tài năng giúp
cho thương nghiệp của quý vị.
Nếu quý vị là người tìm việc, hãy ghi danh mở trương mục với Bảng Đăng Việc Làm của
WorkBC để:
o
o
o
o
o
o
o
o

nộp đơn xin việc trực tiếp với hãng sở
nộp đơn xin những chỗ thực tập vừa học vừa làm
xem sơ lược về hãng sở và những việc đang cần người
nhận thông báo về việc làm khi việc mới đăng
tìm theo địa điểm, mức lương, kỹ nghệ và nghề nghiệp
chọn các loại việc—làm việc toàn thời gian hay bán thời gian, tập sự, và vừa học
vừa làm
lưu lại và chia sẻ những công việc ưa thích và những việc đã tìm
dùng Tìm Việc Tập Sự (Apprentice Job Match) để tìm các cơ hội tập sự đăng
trên WorkBC.ca thích hợp với chương trình huấn nghệ của quý vị

Nếu quý vị là hãng sở, hãy ghi danh với Bảng Đăng Việc Làm của WorkBC để:
o
o
o
o
o

đăng miễn phí và dễ dàng việc làm đang cần người, kể cả những việc vừa làm
vừa học
cho thấy loại, địa điểm và kỹ nghệ của hãng sở để thu hút người đang tìm việc
được tự động đăng lên Bảng Việc Làm Toàn Quốc (National Job Bank)
có các dịch vụ yểm trợ nhanh chóng, thông thạo
đăng việc làm cho sinh viên các chương trình vừa học vừa làm, các chương
trình huấn nghệ cụ thể và các cấp chứng nhận

Về các mã số nghề nghiệp
Bảng Phân Loại Nghề Nghiệp Toàn Quốc (NOC) sắp xếp hơn 40,000 danh xưng việc làm
thành 500 loại nghề nghiệp. Bảng này liệt kê các nhiệm vụ chính, các điều kiện về khả năng và
học vấn của mỗi nghề.
Là người tìm việc, biết mã số của nghề nghiệp của quý vị và xem danh sách mã số NOC có thể
giúp quý vị biết chắc mình hội đủ các điều kiện đòi hỏi của công việc nào đó.
Nghề nghiệp được đánh số theo cách sau đây:




Quản trị cao cấp, 00
Quản trị, 0
Xí nghiệp, tài chánh và hành chánh, 1










Khoa học tự nhiên và ứng dụng và những nghề liên hệ, 2
Sức khỏe, 3
Các dịch vụ về giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và chính quyền, 4
Nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao, 5
Bán hàng và dịch vụ, 6
Các loại nghề, nhân viên điều khiển phương tiện vận tải và thiết bị và những nghề liên
hệ, 7
Tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và ngành sản xuất liên hệ, 8
Chế tạo và tiện ích điện nước, 9

Trong mỗi nghề này, có phân thêm những loại khác gọi là những nhóm chính, rồi lại phân chia
thêm nữa. Thí dụ, thợ mộc có mã số NOC là 7271 và được chia thêm như sau:

Thợ mộc và thợ đóng tủ
Các loại nghề, nhân viên điều
khiển phương tiện vận tải và thiết
bị và những nghề liên hệ

7271
Nhóm Chính: Những nghề trong
kỹ nghệ, điện, và xây cất

Thợ mộc

Hãy tìm hiểu thêm về NOC trên website của Chính Phủ Canada.

