رحلة الباحث عن العمل
الباحث عن العمل

المنشآت /الشركات

ا ل ب د ا ية

الدخول الى بوابة التوطين

انشاء شاغر وظيفي
باحث عن العمل /لدية
خبره

باحث عن العمل /متقاعد

التطابق التلقائي مع قاعدة
المرشحين

باحث عن العمل /جديد

وادخال كافة البيانات
المطلوبة للتسجيل وارفاق
المستندات:
البيانات الشخصية )موقعالعم ل (
االحتياجات-المؤهالت )القياسية(

وادخال كافة البيانات
المطلوبة للتسجيل وارفاق
المستندات:
البيانات الشخصيةاالحتياجات )موقع العمل(المؤهالت )القياسية(الخبرات )تحديد مستوىالمهارة والخبرة لكل دور
ومسؤولية ومهام وظيفية(

االطالع على المرشحين
والبيانات الخاصة
بالمؤهالت والخبرات

تحديد المرشحين
هل ترغب باالرشاد
المه ن ي ؟

عرض باقي التفاصيل
الخاصة بالبيانات
الشخصية والتواصل
للمرشحين

اختيار نوع الوظيفة المطلوبة:
 .1وظيفة عادية دوام كامل/
دوام جزئي
 .2العمل عن بعد
3. Free Lancer
 .4وظيفة موسمية )صيفي/
مهرجان/معرض/مؤتمر/حدث
عالمي(

ال

نعم

تسجيل طلب خدمة
االرشاد المهني وتحديد
الموعد
تحديد موعد المقابلة
بالتنسيق مع الباحث عن
عمل وارسال رسالة نصية
وبريد الكتروني بموعد
المقابلة

ارسال رسالة شكر مع كود
تفعيل عبر رسالة نصية
ورايط إلكرتوني عبر
البريد االلكتروني لتفعيل
الحساب )المرحلة االولى(

استكمال
اجراءات
االرشاد
المه ن ي

نعم

اجراء المقابلة الشخصية
وادخال نتيجة المقابلة في
النظام

القيام بعملية تقييم الذاتي
للباحث عن العمل وبعدها
يتم تفعيل الحساب بشكل
كامل )المرحلة الثانية(

نعم
هل ترغب في القيام
بعملية التقييم الذاتي؟

ال

هل يوجد تطابق

ارسال البيانات لقاعدة
بيانات التوطين للبحث عن
التطابق في الشواغر
بحسب:
المؤهالتالخبرات-موقع العمل

نتيجة المقابلة
قاعدة بيانات التوطين

رفض
موافقة

موافقة  +استكمال
اجراءات التوطين

رفض  +توضيح اسباب
الرفض

ارسال اشعار للباحث عن
عمل بنتيجة المقابلة

ا ل ن ه ا ية

ارسال اشعار للباحث عن
عمل بنتيجة المقابلة
وضرورة توفير االوراق
المطلوبة للتوظيف

Dashboard:
1. All Applied Jobs with status
2. All Matched Jobs with status
3. Interview Scheduling and Feedback
4. All Training Sessions that has been attended
5. Role Profile for all jobs as per standard
6. Hide some information from employer when
match's found. After selecting the candidates
information will be displayed.
7. Rejection reasons should be dropdown

االطالع على الشواغر
المتوفرة والتقديم عليها

