Bem-vindo(a) ao site de empregos do WorkBC - O site de empregos mais completo de BC
Está procurando emprego? Pesquise nosso banco de dados com ofertas de emprego em toda BC.
Está procurando talentos? Anuncie um emprego grátis, para encontrar o talento certo para seu negócio.
Se está procurando emprego, cadastre-se no site de empregos do WorkBC para:
o
o
o
o
o
o
o
o

Candidatar-se a empregos diretamente com os empregadores
Candidatar-se a cargos de educação co-op
Procurar perfis de empregadores e anúncios de emprego
Receber alertas de vagas quando novos empregos forem anunciados
Pesquisar por localização, faixa salarial, indústria e ocupação
Escolher tipos de trabalho, tempo integral ou meio período, aprendizado e co-op
Salvar e compartilhar empregos favoritos e pesquisas
Utilizar o Apprentice Job Match para comparar programas profissionalizantes e
oportunidades de aprendizado anunciadas no WorkBC.ca

Se você é empregador, cadastre-se no site de empregos do WorkBC para:
o
o
o
o
o

Obter acesso grátis a anúncios de vagas fáceis de manejar, incluindo cargos co-op
Indicar o tipo de empregador, localização e indústria para atrair funcionários potenciais
Obter anúncios automáticos no Banco Nacional de Empregos
Obter serviço de apoio rápido e bem informado
Anunciar vagas para estudantes co-op, programas profissionalizantes específicos e níveis
de certificação

Sobre os códigos de ocupações
A Classificação Nacional de Ocupações (NOC) organiza mais de 40.000 designações de cargos em 500
descrições de grupos de ocupações, proporcionando as principais funções do trabalho, assim como
habilidades e requisitos educacionais.
Consultar a lista de códigos da NOC para saber o código de sua ocupação, ao procurar trabalho, pode
ajudá-lo a ter certeza que satisfaz os requisitos do emprego.
As ocupações são numeradas do seguinte modo:







Gerenciamento sênior, 00
Gerenciamento, 0
Negócios, finanças e administração, 1
Ciências naturais e aplicadas e ocupações relacionadas, 2
Saúde, 3
Educação, direito e atividades sociais, comunidade e serviços governamentais, 4







Arte, cultura, recreação e esporte, 5
Vendas e serviços, 6
Ofícios, transporte, operadores de equipamento e ocupações relacionadas, 7
Recursos naturais, agricultura e produção relacionada, 8
Manufatura e utilidades, 9

Dentro de cada uma dessas ocupações há subcategorias denominadas grupos principais que são
posteriormente subdivididas . Por exemplo, carpinteiro tem o código NOC 7271 que é divido assim:

Carpinteiros e marceneiros

Ofícios, transporte, operadores de
equipamento e ocupações
relacionadas

7271
Grupo principal: industrial, elétrico e
trabalho de construção

Carpinteiros

Saiba mais sobre a NOC no website do Governo do Canadá.

