
 آیا می خواهید دقیقاً ببینید کجا می توانید در این منطقه شغل
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.JobMAPS استفاده از

 روی نقشه زوم کنید. فیلترهای اضافی از طریق دکمه „برای جستجوی حرفه“ در دسترس
هستند تا فقط مشاغل خاصی را برای نمایش انتخاب کنید

وضعیت: آوریل ۲۰۲۱ 

 پیشنهادات شغلی و
کارآموزی در کل منطقه

به روز رسانی روزانه
جامع و روشن
استفاده آسان
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JobZENTRALE برای شهر و منطقه هاولندآیا می خواهید در یک زمینه شغلی خاص کار کنید؟

ناحیه هاولند به تمام افراد جویای کار خدمات رایگان ارائه می دهد
 Jobzentrale برای کل منطقه و اطراف آن یک

جستجوی تبلیغات شغلی بسیار آسان تر است
 همه موقعیت ها بصورت خودکار و روزانه مورد تحقیق قرار می گیرند و به صورت واضح

                 نمایش داده می شوند
 این محتوا شامل پیشنهادات شغلی و موقعیت های آموزشی از مبادالت شغلی ، روزنامه های

روزانه و وب سایت های شرکتی است مواقع الشركات
 یک روزنامه کاری فعلی برای 50 گروه برتر حرفه ای و برای همه مکان های اطراف

 جهت چاپ و به صورت روزانه در دسترس است
کلیه آگهی های استخدام را می توان به صورت اصلی مشاهده کرد

استفاده رایگان و در دسترس عموم است
                 تعویض کنندگان شغلی نمای کلی از آنچه منطقه ارائه می دهد را دریافت می کنند

متقاضیان شغلی ، بسته به شرایط خود ، موقعیت های مناسب پیدا می کنند
کارآموزان موقعیت های آموزشی را پیدا می کنند

شرکت ها نمای کلی از برنامه های شغلی را در شعبه خود دریافت می کنند
 کارآموزان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها شرکت هایی را پیدا می کنند که به دنبال افراد

واجد شرایط هستند
موسسات آموزشی ابزارهای کمکی را برای ادغام در بازار کار دریافت می کنند

مرکز کاری به صورت آنالین در :

www.jobzentrale-havelland.de

مرکز کاری هدف چه کسانی است؟

عوامل جستجوی گسترده و راحت
 جستجوی حرفه ای شامل جستجوی متنی رایگان است : 

اصطالحی را وارد کنید که باید در جایی در متن تبلیغ ظاهر شود 
 عالوه براین، می توانید نام شرکت را جستجو کنید و از این طریق فقط تبلیغات شرکت

موردنظر نمایش داده می شود
 جستجوی گروه های شغلی، متن آزاد و شرکت ها می توانند با یکدیگر ترکیب  شوند و یا

هریک به طور جداگانه نیز قابل استفاده باشند

jobNEWS یک انتخاب کامل برای شما، حرفه
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 جستجوی گروه حرفه ای به شما کمک خواهد کرد.فقط وارد حرفه ای شوید که می خواهید
 در آن کار کنید، مرکز کاری گروه حرفه ای مناسب را برای شما انتخاب خواهد کرد.به این

 ترتیب تمام مشاغل موجود در همان گروه شغلی را پیدا خواهید کرد.غالبا تعیین موقعیت شغلی
با تعیین معمولی متفاوت است

آیا به دنبال کارآموزی هستید؟
jobNEWS گزینه ایده آل برای شما، تحصیالت
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 ابتدا گروه شغلی موردعالقه خود و گروه حرفه ای مناسب با شرایطتان را انتخاب کنید و
 با کلیک بر روی شماره پشت آن،موقعیت های آموزشی مربوطه نمایش داده خواهند شد. با
انتخاب عالمت در کنار آن، مکان ها و موقعیت های کاری بر روی نقشه ظاهر می شوند

آیا دوست دارید در یک مکان خاص کار کنید؟
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 اگر به دنبال کار یا کارآموزی در یک مکان خاص هستید، شما می توانید لیستی برای هر
.موقعیت پیدا کنید و می توانید انتخاب دقیق تری داشته باشید

.با استفاده از امکات زیر می توانید کلیه دوره های کاراموزی را نیز مشاهده کنید
Jobnews مکان


