مرحبا ً بكم في لوحة إعالنات الوظيفة التابعة لـ WorkBC
هل تبحث عن وظيفة؟ بادر بالبحث في قاعدة بيانات الوظائف الشاغرة في كافة أنحاء بريتش كولومبيا.
هل تبحث عن أصحاب الكفاءات؟ بادر بنشر وظيفة دون أي مقابل إليجاد الشخص الذي لديه الكفاءة المناسبة لمساعدتك في أعمالك.
إذا كنت تبحث عن عمل ،بادر بفتح حساب مع لوحة إعالنات الوظائف التابةة لـ  WorkBCللقيام بما يلي:
o
o
o
o
o
o
o
o

تقديم طلب مباشر ألرباب الةمل
تقديم طلب لوظائف التةليم التةاوني
تصفح ملفات أرباب الةمل وإعالناتهم
إستالم رسائل تنبيهية عند نشر وظائف جديدة
البحث بواسطة المكان ،الراتب ،الصناعة ونوع الوظيفة
إختيار أنواع الوظائف  -دوام كامل أو دوام جزئي ،التدريب المهني ،والةمل التةاوني
حفظ وتبادل المةلومات عن وظائفك المفضلة وعمليات البحث
إستخدام خاصية توافق وظيفة التدريب المهني ( )Apprentice Job Matchلمطابقة برنامجك المهني مع فرص التدريب
المهني التي تم نشرها على موقع WorkBC.ca

إذا كنت من أرباب العمل ،بادر بالتسجيل في لوحة أعالنات الوظيفة التابةة لـ  WorkBCللقيام بما يلي:
 oإمكانية الوصول المجاني وسهولة إدارة الوظائف المةلنة ،من ضمنها وظائف التةليم التةاوني
 oذكر نوع ومكان شركتك والصناعة التي تنتمي إليها لجلب إنتباه الموظفين المحتملين
 oإستالم نشرات من البنك الوطني للوظائف تلقائيا
 oالحصول على خدمات دعم سريةة ومستنيرة
 oنشر إعالنات الوظائف لطالب التةليم التةاوني وبرامج مهنية مةينة ومستويات الترخيص
نبذة عن التصنيفات المهنية
ّ
ينظم التصنيف المهني الوطني ) (NOCما يزيد عن  40ألف عنوان وظيفي وتصنيفها في  500مجموعة وظيفية وصفية .كما يوفر المهام
المهارات األساسية والمتطلبات الدراسية لكل وظيفة.
بصفتك تبحث عن عمل ،فإن مةرفة رمز وظيفتك وإستشارة قائمة تصنيف  NOCيمكن إن تساعدك لضمان توفر شروط الوظيفة فيك:
يتم ترقيم الوظائف وفق الطريقة التالية:












كبار المدراء00 ،
ادارة األعمال0 ،
األعمال ،المالية واإلدارة1 ،
الةلوم الطبيةية والتطبيقة والوظائف ذات الصلة2 ،
الصحة3 ،
التةليم ،القانون،الخدمات اإلجتماعية ،خدمات المجتمع المحلي والخدمات الحكومية4 ،
الفنون ،الثقافة ،الترفيه ،الرياضة5 ،
المبيةات والخدمة6 ،
الحرف المهنية ،النقل ،تشغيل المةدات والوظائف ذات الصلة 7 ،
الموارد الطبيةية ،الزراعة وحقول اإلنتاج ذات الصلة 8 ،
التصنيع وخدمات الماء والكهرباء9 ،

ضمن كل واحدة من هذه الوظائف هناك مجموعات فرعية تسمى المجموعات الرئيسية والتي يتم تقسيمها الحقا إلى مجموعات أصغر.
مثال ،يكون رمز تصنيف النجار ( 7271 )NOCويتم تقسيمه وفق ما يلي:

النجارون وصانعو الخزائن
الحرف المهنية ،النقل ،مشغلو المعدات
والوظائف ذات الصلة

7271
المجموعة الرئيسية :المهن الصناعية والكهربائية
ومهن البناء

النجارون
تةلّم المزيد عن التصنيف المهني الوطني ( )NOCمن خالل زيارة الموقع اإللكتروني لحكومة كندا.

