
نحوه یافتن وظیفه

:از قابلیت جستجو استفاده کنید

به کمک فیلترهای سمت چپ صفحه نتایج جستجوی وظیفه میتوانید 

.جستجوی وظیفه را محدود کنید

وظیفهدرخواست دادن منحیث 

تصمیم بگیرید با یک کارفرما به تماس شوید، ممکن است او موارداگر 

:ذیل را از شما پرسان کند

اسم شما؛-

جایی که در آن سکونت دارید و آیا برای رفتن به محل وظیفه -

واسطه نقلیه مناسب دارید؛

تجربه وظیفوی شما؛-

.آیا جواز وظیفوی معتبر دارید-

ممکن است کارفرما از شما بحیث یک کاندید وظیفه دعوت کند که 

اگر کارفرما . رزومه تان را روان کرده یا در مصاحبه اشتراک کنید

بخواهد شما را استخدام کند، یک فورم پیشنهاد وظیفه را دریافت خواهید

.کرد که باید آن را امضا کنید

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
برشور منابع برای سازمان های سرویس دهی به مهاجران 

خارجیپروسه شناسایی مدارک 

در کانادا، برخی از مشاغل قبل از شروع به کار شما به الیسنس 

برخی نمونه ها عبارتند از معلم، انجنیر مسلکی یا . ضرورت دارند

.نرس

مدارک تحصیل در پوهنتون که در خارج از کانادا أخذ شده اند ممکن 

.است به ارزیابی اعتبار ضرورت داشته باشند

منابع مفید برای بررسی

مورد عالقه استفاده کنید تا ببینید آیا وظیفهابزار شناسایی مدارک خارجیاز -

.شما به الیسنس ضرورت دارد یا خیر

بیاموزید تا بدانید که آیا مدارک و ارزیابی مدارک تحصیلیدر مورد -

.اعتبارنامه های تحصیلی شما در کانادا پذیرفته میشوند یا خیر

ابزار - Resume Builder برای کمک به شما در ساخت سریع یک رزومه

.مسلکی

درک یک بست وظیفوی

:در نتایج جستجوی وظیفه اسکرول کنید تا این موارد را ببینید

عنوان وظیفه؛-

نام کارفرما؛-

محل وظیفه؛-

.معاش-

.برای مشاهده جزئیات، بر روی بست وظیفوی کلیک کنید

برخی از . یک بست وظیفوی حاوی جزئیات مفید بسیاری میباشد

:مهمترین آنها عبارتند از

محل وظیفه در مقابل محل زنده گی -

شما؛

وظیفه چقدر منحیث معاش میپردازد؛-

زمانی که در طول روز یا هفته از شما -

انتظار میرود کار کنید؛

تاریخ شروع وظیفه؛-

کارفرما از مردم میخواهد که چگونه -

.منحیث وظیفه درخواست بدهند

برای تصمیم گیری در مورد درخواست وظیفه، میتوانید از این 

.معلومات استفاده کنید

Winnipegengineer

چیست؟ JOB BANK

یکی از ویبسایت های دولت کانادا  www.JobBank.gc.ca
.هر روز هزاران وظیفه جدید اضافه میشود.  است که در آن میتوانید وظیفه های موجود در کانادا را جستجو کنید

.به لسان های فرانسوی و انگلیسی موجود میباشد Job Bank
.اینها لسان های رسمی کانادا استند

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)

:برای دسترسی به این منابع، به آدرس ذیل مراجعه کنید

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

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


