
CUM SĂ GĂSIȚI UN LOC DE MUNCĂ

Utilizați funcția de căutare:

Filtrele din partea stângă a paginii cu rezultatele căutării
de locuri de muncă vă ajută să vă direcționați căutarea.

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
Fișă de resurse pentru organizațiile care servesc imigranții

RECUNOAȘTEREA ACREDITĂRILOR STRĂINE

În Canada, unele ocupații necesită o licență înainte de a
începe să lucrați. Printre exemple se numără profesorul,
inginerul profesionist sau asistenta medicală.

Este posibil ca diplomele universitare obținute în afara
Canadei să trebuiască să fie supuse unei evaluări a
acreditării.

RESURSE UTILE DE EXPLORAT

 Utilizați instrumentul de recunoaștere a acreditărilor
străine pentru a vedea dacă locul de muncă care vă
interesează necesită o licență.

 Aflați despre evaluarea acreditărilor pentru a afla dacă
acreditările și diplomele dvs. sunt recunoscute în Canada. 

 Instrumentul de redactare a CV-ului pentru a vă ajuta să
construiți rapid un CV profesional. 

ÎNȚELEGEREA UNUI ANUNȚ DE ANGAJARE 

Răsfoiți rezultatele căutării de locuri de muncă pentru a
vedea:

 Titlul locului de muncă; 
 Numele angajatorului; 
 Locația locului de muncă; 
 Salariu. 

Faceți clic pe un anunț de angajare pentru a vizualiza
detaliile.

Anunțul de angajare conține multe detalii utile. Unele 
dintre cele mai importante sunt:

 Unde se află locul de muncă
comparativ cu zona în care 
locuiți;

 Ce salariu oferă locul de muncă; 
 Când trebuie să lucrați în timpul

zilei sau al săptămânii; 
 Data de începere a locului de 

muncă; 
 Modul în care angajatorul

dorește ca oamenii să aplice
pentru acest loc de muncă. .

Puteți folosi aceste informații pentru a decide dacă
doriți să candidați la un loc de muncă. 

Winnipegengineer

Ce este Job Bank 

 www.JobBank.gc.ca este un site web al Guvernului Canadei unde puteți căuta locuri
de muncă disponibile în Canada. Mii de noi locuri de muncă sunt adăugate în fiecare zi. 

 Job Bank este disponibil în limbile franceză și engleză. Acestea sunt limbile oficiale
ale Canadei. .

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

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

Pentru a accesa aceste resurse, vizitați::

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

APLICAREA PENTRU UN LOC DE MUNCĂ

Dacă alegeți să contactați un angajator, acesta vă poate
întreba:

 Numele dvs.;
 Unde vă aflați și dacă aveți mijloace de transport 

pentru a ajunge la locul de muncă; 
 Experiența dvs. de muncă;
 Dacă aveți un permis de muncă valabil.

Un angajator vă poate invita, în calitate de candidat la
un loc de muncă, să trimiteți un CV sau să participați la
un interviu. Dacă angajatorul dorește să vă angajeze,
veți primi o ofertă de angajare pe care o veți semna.


