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بانک شغل )جاب بانک( چيست؟
www.JobBank.gc.ca
 وبسايت جاب بانک يکی از وبسايتهای دولت کانادا است که امکان جستجوی مشاغل موجود در کانادا رابرايتان فراهم ميکند .همه روزه هزاران شغل جديد اضافه ميشود.
 جاب بانک به زبانهای فرانسوی و انگليسی موجود است .اين دو زبان ،زبانهای رسمی کانادا هستند.نحوه يافتن شغل

درخواست برای شغل

از قابليت جستجو استفاده کنيد:

چنانچه تصميم بگيريد با يک کارفرما تماس بگيريد ،ممکن است موارد ذيل را
از شما بپرسد:
 نام شما محل سکونت شما و آيا وسيله نقليه برای رسيدن به محل کار داريد تجربه کاری شما -آيا مجوز کار معتبر داريد

engineer

Winnipeg

به کمک فيلترهای سمت چپ صفحه نتايج جستجوی شغل ميتوانيد جستجوی
شغل را محدود کنيد.

ممکن است يک کارفرما از شما به عنوان نامزد شغل دعوت کند که رزومه
خود را تسليم يا در مصاحبه شرکت کنيد .چنانچه کارفرما بخواهد شما را
استخدام کند ،يک دعوتنامه را دريافت خواهيد کرد که بايد آن را امضا کنيد.

درک آگهی شغلی

پروسه تأييد اعتبار خارجی

در نتايج جستجوی شغل پيمايش کنيد تا موارد ذيل را ببينيد:

در کانادا ،قبل از شروع به کار در برخی از مشاغل نياز به مجوز داريد .برخی
نمونه ها عبارتند از معلم ،مهندس حرفه ای ،يا پرستار.

 عنوان شغل نام کارفرما محل شغل حقوقبرای مشاهده اطﻼعات ،بر روی آگهی شغلی کليک کنيد.
آگهی شغلی حاوی اطﻼعات مفيد بسياری است .برخی از مهمترين آنها عبارتند
از:
 محل کار در مقايسه با محل زندگی شما ميزان حقوق پرداختی شغل مدت زمانی که در طول روز يا هفته ازشما انتظار ميرود کار کنيد
 تاريخ شروع کار -روش ارائه شده کارفرما برای درخواست شغل

123 Main Street,
Winnipeg (Manitoba),
A1A 1A1

ممکن است مدارک دانشگاهی کسب شده در خارج از کانادا نياز به ارزيابی
اعتبار داشته باشند.

منابع مفيد برای جستجو

$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

برای بررسی اينکه آيا شغل مورد عﻼقه شما به مجوز نياز دارد يا خير ،از
ابزار تأييد اعتبار خارجی استفاده کنيد.

Job Bank #1974

برای اينکه متوجه شويد آيا مدارک و اعتبارنامه های شما در کانادا تأييد
ميشوند يا خير ،درباره ارزيابی اعتبار اطﻼعات کسب کنيد.

با استفاده از اين اطﻼعات ميتوانيد تصميم بگيريد که آيا برای شغل
درخواست بدهيد يا خير.

از ابزار ايجاد رزومه برای کمک در ايجاد سريع يک رزومه حرفهای
استفاده نماييد.

برای دسترسی به اين منابع ،به آدرس زير مراجعه کنيد:
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