به تابلو آگهیهای استخدام ُورکبیسی خوش آمدید – جامعترین آگهیهای استخدام در بیسی
آیا در جستجوی کار هستید؟ در پایگاه آگهیهای شغلی ما از سراسر بیسی جستجو کنید
آیا در جستجوی استعدادهای کاری هستید؟ شغل استخدامی خود را به رایگان آگهی کنید ،تا استعداد کاری مناسب برای کمک به کسب
و کار خود را پیدا کنید.
اگر در جستجوی کار هستید،
o
o
o
o
o
o
o
o

مستقیما ً از کارفرما درخواست کار کنید
برای مشاغل کو-آپ (همکاری  -کار در کنار یک مربی) درخواست کنید
نمایهی کارفرمایان و سایر آگهیهای استخدامی آنها را مرور کنید
آگهیهای استخدام را هنگامی که منتشر میشوند دریافت کنید
مشاغل را بر اساس محل ،دامنهی دستمزد ،نوع صنعت و نوع حرفه جستجو کنید
نوع شغلها را انتخاب کنید – کار تمام وقت یا پاره وقت ،کارآموزی (شاگردی) ،و کو-آپ
شغل های مورد عالقه و جستجوهای خود را ذخیره و همرسانی کنید
با استفاده از ابزار «تطبیق کارآموزی شغلی »Apprentice Job Match :برنامهی آموزش شغلی خود را با
فرصتهای کارآموزی آگهی شده در  WorkBC.caمطابقت دهید

اگر کارفرما هستید ،در تابلوی آگهیهای استخدام ُورکبیسی نامنویسی کنید تا:
 oآگهیهای استخدام رایگان که به آسانی مدیریت میشوند ،از جمله پُستهای کو-آپ ،را دریافت کنید
 oنوع کارفرما ،محل و نوع صنعت خود را مشخص کنید تا کارکنان بالقوه را جذب نمایید
 oآگهیهای استخدام جدید در بانک شغلی ملی(  )National Job Bankرا به طور خودکار دریافت کنید
 oاز خدمات پشتیبانی سریع و آگاهانه برخوردار شوید
 oمشاغل مربوط به دانشآموزان کو-آپ ،برنامههای آموزش شغلی خاص و سطوح مختلف گواهینامههای مورد نیاز
را آگهی کنید
در بارهی کدهای ملی شغلی
«طبقه بندی شغلی ملی» ) National Occupational Classification (NOCبیش از  40,000عنوان شغلی را در  500گروه
شغلی توصیفی سازماندهی میکند .این طبقه بندی وظایف اصلی هر شغل ،مهارتها و تحصیالت الزم برای آن را شرح میدهد.
به عنوان یک جویندهی کار ،دانستن کد شغلی حرفهی خود و مطالعهی فهرست کدهای طبقه بندی شغلی ملی  NOCمیتواند شما را
مطمئن نماید که از شرایط الزم برای آن کار برخوردار هستید.
مشاغل طبقه بندی شده به شیوهی زیر شمارهگذاری شدهاند:










مدیریت ارشد00 ،
مدیریت0 ،
بازرگانی ،مالی و اداری1 ،
علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل وابسته2 ،
بهداشت3 ،
خدمات آموزشی ،حقوقی و اجتماعی ،محلی و دولتی4 ،
هنر ،فرهنگ ،سرگرمی و ورزش 5
فروش و خدمات6 ،
مشاغل فنی ،اپراتورهای ماشین آالت سنگین و ترابری و مشاغل وابسته7 ،




منابع طبیعی ،کشاورزی و تولیدات مشابه 8
ساخت صنعتی و خدمات شهری9 ،

در درون هر یک از این مشاغل ،زیرگروههایی وجود دارد که گروههای عمده نامیده میشوند ،که آنها نیز به نوبهی خود تقسیمبندی
میشوند .برای مثال ،یک درودگر (نجار) دارای کد طبقه یندی شغلی ملی شمارهی  7271است و به شکل زیر تجزیه میشود:

درودگران و کابینتسازان

مشاغل فنی ،اپراتورهای ماشین آالت
سنگین و ترابری و مشاغل وابسته

7271
گروه عمده :حرفههای صنعتی ،برقی ،و
ساختمانسازی
درودگران

آگاهی بیشتر در بارهی کدهای طبقه یندی شغلی ملی ( )NOCرا از وبسایت دولت کانادا کسب کنید.

