WorkBC ਦੇ Job Board 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ—B.C. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿ ਵਆਪਕ Job Board (ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ)
ਕੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹੋ? ਸਾਰੇ B.C. ਿਵਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।
ਪਰਿਤਭਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਿਵਉਪਾਰ ਿ ਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰਿਤਭਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਦਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹੋ, WorkBC ਦੇ Job Board ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ:
੦

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਕੋਲ ਿ ਸੱ ਿਧਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ

੦

ਕੋ-ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ

੦

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇਖੋ

੦

ਜਦ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਨਕਲਣ ਤਾਂ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

੦

ਸਥਾਨ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਿਕੱ ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ

੦

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰੋ—ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ, ਅਪਰੈਂਿਟਸਿਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪ (ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ

ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਮ)
੦

ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾੰਝੀ ਕਰੋ

੦

WorkBC.ca 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ Apprentice Job Match ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਪਰੈਂਿਟਸਿਸ਼ਪ (ਸ਼ਾਿਗਰਦੀ)

ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋ, WorkBC ਦੇ Job Board ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ:
੦

ਕੋ-ਆਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ, ਸੌਖੀ ਤਰਹਾਂ ਜੌਬ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ

੦

ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ

ਿਦਓ
੦

National Job Bank ਿਵਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

੦

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

੦

ਕੋ-ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿ ਦਓ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਡਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਵਲ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ (occupational) ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿ ਵਚ
ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (NOC) 40,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲਜ਼ ਦਾ 500 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱ ਪ ਵੇਰਿਵਆਂ
ਿ ਵਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਿਕੱ ਤੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਫਰਜ਼, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿ ਵਿਦਆ ਦੀਆਂ ਅਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਿ ਕੱ ਤੇ ਦਾ ਕੋਡ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ NOC ਦੀ ਕੋਡ ਸੂਚੀ
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2011/QuickSearch.aspx?val65=* ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:s
•

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 00

•

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 0

•

ਿਬਜਨਸ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, 1

•

ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿ ਕੱ ਤੇ, 2

•

ਹੈਲਥ, 3

•

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, 4

•

ਆਰਟ, ਕਲਚਰ, ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪੋਰਟ, 5

•

ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ, 6

•

ਟਰੇਡਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿ ਕੱ ਤੇ, 7

•

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਉਤਪਾਦਨ, 8

•

ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਯੂਿਟਲਟੀਜ਼, 9

ਇਨਹਾਂ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਅੰ ਦਰ ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਗਰੁੱ ਪ ਿ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਫਰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਵੰ ਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ, ਇਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ NOC ਕੋਡ 7271 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੰ ਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਕਾਰਪੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਬਕਨਟਮੇਕਰਜ਼
ਟਰੇਡਜ਼. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ
ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕਕਿੱ ਤੇ

7271
ਪਰਮੁਖ ਗਰੁਿੱ ਪ: ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ,
ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ, ਅਤੇ ਕੰ ਸਟਰਿੱ ਕਸ਼ਨ ਟਰੇਡਜ਼
ਕਾਰਪੈਂਟਰਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ NOC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

