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اإلصدار الثالث  -آيار 2016

أبوغزاله للتوظيف توقع مذكرة تفاهم مع
أكاديمية سكايالرك لتدريب وتوظيف المعلمين

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله للتوظيف توقع مذكرة تفاهم مع
أكاديمية سكايالرك لتدريب وتوظيف المعلمين
أبوغزاله للتوظيف» تشارك في األيام الوظيفية
في عدد من الصروح العلمية
لمحة عن شركة طالل أبوغزاله للتوظيف
المهني وتطوير الموارد البشرية

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قصةالنجاح
للمؤسساتواالفراد

عمان  -أيار  - 2016وقعت شركة طالل
ابوغزاله للتوظيف مع أكاديمية سكايالرك
«مركز العارف الثقافي الدولي» مذكرة
تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتوظيف
للمعلمين لدى شركة طالل أبوغزاله.
ووقع المذكرة عن الشركة المدير التنفيذي
األستاذة نيفين شهاب ،وعن األكاديمية
مديرها العام األستاذة سحر وهبه ،في مقر
جامعة طالل أبوغزاله ،بحضور ممثلين
عن الجانبين.
وفقا للمذكرة ستقوم شركة طالل أبوغ زاله
للتوظيف بالمساعدة على توظيف المعلمين
الذين سبق لهم التدريب على برنامج األكاديمية،
من المعلمين الكفؤين المتدربين على البرنامج
الذي تقدمه األكاديمية والذي يتضمن تأهيل
المعلمين ،ب رامج طالبية (برمجتي ،هندستي،
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مواردي واعالمي الغد) ،وتدريب مدربين وموارد بشرية ،على أن تقوم األكاديمية بتزويد الشركة
بالسير الذاتية للمعلمين الحاصلين على دورات تدريبية معتمدة لديها.

وقالت مديرة شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد 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».
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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

عمان  -شاركت شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف
المهني وتطوير الموارد البشرية وهي عضو
في مجموعة طالل أبوغ زاله في األيام الوظيفية
التي نظمتها كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية ،وجامعة الزيتونة وجامعة الزرقاء.
وقالت المدير التنفيذي لشركة طالل ابوغ زاله
للتوظيف األستاذة نيفين شهاب أن هذه
التجمعات شكلت فرصة كبيرة للباحثين
عن عمل للتقدم مباشرة للشركات المشاركة
في األيام الوظيفية ،حيث وفرت لهم فرصة

االتصال المباشر مع أصحاب العمل ،األمر
الذي من شأنه اإلسهام في تعزيز وعي الشباب
بالفرص المتاحة وتحفيز الشركات لالطالع
على التخصصات الجامعية المتوفرة.
وأضافت أنه كان للمشاركة دور إيجابي في
مساعدة الخريجين الجدد والمتوقع تخرجهم
على إعداد سيرهم الذاتية ،و»االستعداد
لمقابالت العمل» في الوقت نفسه تم اختيار
مجموعة من السير الذاتية للخريجين والتي تم
إضافتها إلى قاعدة بيانات المجموعة.

لمحة عن شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
شركة طالل أبوغ زاله شركة متخصصة في تقديم خدمات توظيف مميزة للمؤسسات واألف راد من
خالل موظفيها المدربين والمؤهلين لهذه الغاية ،وال تقوم بتوظيف األشخاص المؤهلين لشغل
الشواغر المتاحة فحسب ،بل تتجاوز ذلك لتستفيد من أساليب االختيار المثلى إلى جانب التقييم
وتقديم المشورة واإلرشادات والمساعدة في بيان المهام الوظيفية للموظفين الجدد.
وتستخدم الشركة آليات دقيقة ومهنية الختيار وتأهيل المهنيين قبل ترشيحهم ،عالوة على تقديم
االستشا رات لعمالئها للحفاظ على المرشحين المناسبين لمتطلبات أعمالهم.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على العنوان التالي:
www.tagirecruitment.com

