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«أبوغزاله للتوظيف» تشارك في األيام
الوظيفية في عدد من الصروح العلمية

شهاب :مشاركتنا في هذه الفعاليات جزء من واجبنا
تجاه الكفاءات الطامحة إلى دخول سوق العمل

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله للتوظيف» تشارك في األيام الوظيفية
في عدد من الصروح العلمية
لمحة عن شركة طالل أبوغزاله للتوظيف
المهني وتطوير الموارد البشرية

عمان  -شاركت شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف
المهني وتطوير الم وارد البشرية وهي عضو في
مجموعة طالل أبوغ زاله في األيام الوظيفية التي
نظمتها كل من الجامعة االلمانية األردنية ،وكلية
تدريب عمان  -االونروا ،وجامعة فيالدلفيا االهلية
وجامعة الشرق األوسط.
وشكلت هذه التجمعات فرصة كبيرة للباحثين عن
عمل للتقدم مباشرة للشركات المشاركة في األيام
الوظيفية ،حيث وفرت فرصة لالتصال المباشر
بين أصحاب العمل والباحثين عنه األمر الذي
يسهم في تعزيز وعي الشباب بالفرص المتاحة
وتحفيز الشركات لالطالع على التخصصات
الجامعية المتوفرة.
وكان للمشاركة دور إيجابي في مساعدة الخريجين
الجدد والمتوقع تخرجهم على إعداد سيرهم الذاتية،
«واالستعداد لمقابالت العمل» في الوقت نفسه
تم اختيار مجموعة من السير الذاتية للخريجين
والتي تم إضافتها إلى قاعدة بيانات المجموعة.
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وقالت مديرة شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف المهني وتطوير الم وارد البشرية األستاذة نيفين شهاب:
«إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات دليل على الت زامنا في مساعدة المرشحين األكفاء في إيجاد
فرص عمل حقيقية وفقاً لمتطلبات السوق في األردن وخارجه».
وأكدت شهاب على أن الشركة تولي اهتماما خاصا بالشباب ،وخاصة من الذين يطمحون إلى دخول
سوق العمل».

لمحة عن شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية:
شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف المهني وتطوير المرشحين المناسبين لمتطلبات أعمالهم.
الموارد البشرية هي امتداد للخدمات المهنية
التي تقدمها مجموعة طالل أبوغ زاله في اختيار ولما كان لمكاتب مجموعة طالل أبوغ زاله انتشار
الموارد البشرية ،والتوظيف ،من خالل استقطاب واسع في كافة أنحاء العالم ،فإن توظيف المهنيين ومن
الكفاءات المطلوبة لخدمة العمل وتلبية احتياجات كافة الجنسيات يعتبر ميزة تنافسية مهمة نضعها
بين يدي عمالئنا لتكون خدماتنا نوعية ومتخصصة.
السوق.
ونتّ بع في الشركة آليات دقيقة ومهنية الختيار لمزيد من المعلومات:
وتأهيل المهنيين قبل ترشيحهم عالوة على يرجى زيارة موقع الشركة على العن وان التالي:
تقديم االستشا رات لعمالئنا للحفاظ على www.tagirecruitment.com
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