ਵਰਕ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੌਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਲੋ ਕ
ਲੱਭੋ
ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਜੌਬਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋ ਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.
ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਵਆਪਕ ਜੌਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੌਬਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲ� ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵ� ਯੋਗ ਲੋ ਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜੌਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਕਾ�ਟ ਬਣਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਸ�:
•
•
•
•
•

ਮੁਫਤ ਜੌਬਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਔਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਾਹ� ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼, ਜਾਣਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਆਟੋਮਿੈ ਟਕ ਪੋਸਿਟੰਗ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੋ-ਅੱਪ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਟਰੇਡਜ਼ ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜੌਬਾਂ
ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਕੂ ਪਸ਼
ੇ ਨਲ ਕੋਡਜ਼ ਬਾਰੇ
ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਵਜ�, ਿਕੱਤੇ ਲਈ ਕੋਡ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ 2006 ਐ�ਨ ਓ ਸੀ ਕੋਡ ਿਲਸਟ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਜੌਬ ਪੋਸਿਟੰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਆਕੂ ਪੇਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (ਐ�ਨ ਓ ਸੀ) ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੇ 520 ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵਚ 40,000 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੌਬ
ਟਾਈਟਲਾਂ ਨੂ ੰ ਤਰਤੀਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਿਕੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਕੱਿਤਆਂ ਨੂ ੰ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:
•

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ, 00

•

ਮੈਨੇਜਮ�ਟ, 0

•

ਿਬਜਨਸ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ, 1

•

ਨੈ ਚੁਰਲ ਅਤੇ ਅਪਲਾਇਡ ਸਾਇੰਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿ◌ਕੱਤ,ੇ 2

•

ਹੈਲਥ, 3

•

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਗੌਰਿਮੰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, 4

•

ਆਰਟ, ਕਲਚਰ, ਰੀ�ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪੋਰਟ, 5

•

ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ, 6

•

ਟਰੇਡਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕੁ ਇਪਮ�ਟ ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿ◌ਕੱਤ,ੇ 7

•

ਕੁ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਨ, 8

•

ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਅਤੇ ਯੂਿਟਲਟੀਜ਼, 9

ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਕੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਿ◌ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਫਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇਕ ਕਾਰਪ�ਟਰ ਦਾ NOC ਕੋਡ 7271 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਕਾਰਪ�ਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟਮੇਕਰਜ਼
ਟਰੇਡਜ਼. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕੁ ਇਪਮ�ਟ
ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿਕੱਤੇ

7271
ਪਰ੍ਮਖ
ੁ ਗਰੁਪ
ੱ : ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ,
ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ, ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਟਰੇਡਜ਼
ਕਾਰਪ�ਟਰਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 2006 NOC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।

