WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
Ресурс для організацій, що обслуговують іммігрантів

Що таке Job Bank (банк вакансій)
 www.JobBank.gc.ca - це веб-сайт уряду Канади, де ви можете шукати доступні робочі
місця в Канаді. Щодня з’являються тисячі нових робочих місць.
 Job Bank доступний французькою та англійською мовами. Це офіційні мови Канади.

Як знайти роботу

Подача заявки на роботу

Скористайтеся з функції пошуку:

Якщо ви вирішите зв’язатися з роботодавцем, він
може запитати:
 Ваше ім'я;
 Де ви знаходитесь та чи маєте транспорт до місця
роботи;
 Ваш досвід роботи;
 Чи у вас є дійсний дозвіл на роботу.

engineer

Winnipeg

Фільтри ліворуч на сторінці результатів можуть
допомогти вам зосередити пошук роботи.

Роботодавець може запросити вас як кандидата на
роботу подати резюме або взяти участь в інтерв’ю.
Якщо роботодавець захоче вас найняти, ви
отримаєте пропозицію про роботу для підписання.

Як розуміти оголошення про роботу
Прокрутіть результати пошуку роботи, щоб
побачити:
 Назву роботи;
 Ім'я/назву роботодавця;
 Місце знаходження роботи;
 Заробітну платню.
Натисніть на оголошення
переглянути деталі.

Визнання іноземних документів

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba)
Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)
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У Канаді деякі професії вимагають ліцензії, перш ніж
ви зможете почати працювати. Деякі приклади
включають професії вчителя, інженера або
медсестри.

Оголошення про роботу містить багато корисних
деталей. Деякі з найважливіших:
123 Main Street,
Winnipeg (Manitoba),
A1A 1A1
$25,00 to $30,00 hourly for 37.5 hours per week
Seasonal employment
Full time
Flexible Hours
Start date: 2022-04-25
2 vacancies
Verified
Job Bank #1974

 Місце знаходження роботи
відносно до того, де ви живете;
 Як оплачується робота;
 Коли протягом дня або тижня
ви повинні працювати;
 Дата початку роботи;
 Як роботодавець хоче, щоб
люди подавали заявки на
роботу.

Ви можете використовувати цю інформацію, щоб
вирішити, чи будете ви подавати заявку на роботу.

Для визнання університетських ступенів, отриманих
за межами Канади, можливо, доведеться пройти
перевірка документів.

КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
 Скористайтеся з засобу Foreign Credential Recognition Tool
для визнання іноземних документів, щоб дізнатися, чи
потрібна вам ліцензія для роботи, яка вас цікавить.
 Дізнайтеся про оцінки документів, щоб з’ясувати, чи
визнаються ваші повноваження та дипломи в Канаді.
 Resume Builder Tool – інструмент для створення резюме, який
допоможе вам скласти професійне резюме.

Щоб отримати доступ до цих ресурсів, відвідайте:

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

