
شغل يافتننحوه 

:کنيد استفاده جستجو قابليتاز 

 جستجوی ميتوانيدشغل  جستجوی نتايجصفحه  چپسمت  فيلترهای کمکبه 
.کنيدشغل را محدود 

شغل برای درخواست

را  ذيلاست موارد  ممکن، بگيريدتماس  کارفرما يک با بگيريد تصميم چنانچه
: بپرسداز شما 

نام شما -
داريد کاربه محل  رسيدن برای نقليه وسيله آياشما و  سکونتمحل  -

شما کاریتجربه  -
داريدمعتبر  کارمجوز  آيا -

 رزومه که کندشغل دعوت  نامزداز شما به عنوان  کارفرما يکاست  ممکن
شما را  بخواهد کارفرما چنانچه. کنيد شرکتدر مصاحبه  يا تسليمخود را 
.کنيدآن را امضا  بايد که کرد خواهيد دريافترا  دعوتنامه يک، کنداستخدام 

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
به مهاجران دهیخدمات  سازمانهای برایمنابع  برشور

خارجیاعتبار  تأييد پروسه

 برخی. داريدبه مجوز  نيازاز مشاغل  برخیدر  کار، قبل از شروع به کانادادر 
.پرستار يا، ایمعلم، مهندس حرفه از  عبارتندنمونه ها 

 ارزيابیبه  نياز کاناداشده در خارج از  کسب دانشگاهی مدارکاست  ممکن
.باشنداعتبار داشته 

جستجو برای مفيدمنابع 

، از خير يادارد  نيازشغل مورد عالقه شما به مجوز  آيا اينکه بررسی برای
.کنيد استفاده خارجیاعتبار  تأييدابزار 

  تأييد کاناداشما در  های اعتبارنامهو  مدارک آيا شويدمتوجه  اينکه برای
.کنيد کسب اطالعاتاعتبار  ارزيابی درباره، خير يا ميشوند

  حرفه ای رزومه يک سريع ايجاددر  کمک برای رزومه ايجاداز ابزار  
.نماييد استفاده

شغلی آگهی درک

:ببينيدرا  ذيلتا موارد  کنيد پيمايششغل  جستجوی نتايجدر 

عنوان شغل -
کارفرمانام  -

محل شغل -
حقوق -

.کنيد کليک شغلی آگهی روی، بر اطالعاتمشاهده  برای

 عبارتندآنها  مهمتريناز  برخی. است بسياری مفيد اطالعات حاوی شغلی آگهی
:از

شما زندگیمحل  با مقايسهدر  کارمحل  -
شغل پرداختیحقوق  ميزان -
ازهفته  يادر طول روز  که زمانیمدت  -

کنيد کار ميرودشما انتظار  
کارشروع  تاريخ -
شغل درخواست برای کارفرماشده  ارائهروش  -

 شغل برای آيا که بگيريد تصميم ميتوانيد اطالعات ايناز  استفاده با  
.خير يا بدهيد درخواست

Winnipegengineer

؟چيست) بانکجاب (شغل  بانک
www.JobBank.gc.ca

را کانادامشاغل موجود در  جستجوی امکان کهاست  کانادادولت  وبسايتهایاز  يکی بانکجاب  وبسايت -
.ميشوداضافه  جديدشغل همه روزه هزاران . ميکندفراهم  برايتان  

.هستند کانادا رسمی زبانهایدو زبان،  اين. موجود است انگليسیو  فرانسوی زبانهایبه  بانکجاب  -

:کنيدمراجعه  زير آدرسمنابع، به  اينبه  دسترسی برای

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


