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«أبوغزاله» تنظم ورشة تعريفية بنشاطاتها
لموظفيها الجدد

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله» تنظم ورشة تعريفية بنشاطاتها
لموظفيها الجدد
«أبوغزاله» تعقد امتحان توظيف «المرحلة
األولى» للمتقدمين لفرص العمل في مشروع
«األرشفة اإللكترونية»
أبوغزاله للتوظيف تختار العديد من موظفيها
الجدد من قاعدة بياناتها الخاصة بالباحثين عن
عمل
شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير
الموارد البشرية

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قــصــة الـنــجـاح
للمؤسسات واالفراد

عمان  -نظمت دائرة الم وارد البشرية في مجموعة
طالل أبوغ زاله الورشة التعريفية الثانية عن
نشاطات المجموعة في مبنى كلية طالل أبوغ زاله
لموظفيها الجدد الذين التحق وا بالعمل في
المجموعة خالل العام .2016
وتأتي هذه الخطوة التي تنتهجها المجموعة
لتعريف موظفيها بسياستها وسلسلة الخدمات
المهنية المتكاملة التي تقدمها المجموعة من
خالل مختلف شركاتها.
وخالل الورشة رحب األستاذ عالء ياسين
المدير التنفيذي للم وارد البشرية في المجموعة
بالموظفين الجدد ،وقدم عرضاً تقديمياً تضمن
تاريخ المجموعة ونشأتها ،وعن رئيس مجلس
إدارتها وهيكلها التنظيمي والسياسات اإلدارية
وحقوق وواجبات الموظفين.
وأضاف أنه بلغ عدد الموظفين األردنيين العاملين
في مكتب المجموعة اإلقليمي في المملكة األردنية
الهاشمية ( )450موظفاً يسيرون أعمال مكاتب
المجموعة الـ  86المنتشرة في جميع دول العالم.

واستعرض عدد من مدراء الشركات نشأة الشركات وتأسيسها والخدمات التي تقدمها ،وقصص النجاح،
باإلضافة إلى آليات وسبل تطور تلك الشركات وانتشارها في مختلف دول العالم.
كما استعرض المتحدثون إنجازات المجموعة والتي حصلت على أكثر من  1000درع تكريمي،
وأسست وأدارت أكثر من  400محطة معرفة ،وقامت بإنشاء سحابة طالل أبوغ زاله ()TAG-Cloud
من خالل شبكة اإلنترنت الخاصة بالمجموعة ،وتملك أكثر من  100ب راءة اخت راع في مجال حلول
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وتعد مجموعة طالل أبوغ زاله أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في
مختلف الحقول المهنية في تأسيس وتطوير وتوسيع األعمال في مختلف القطاعات ،تأسست عام
 ،1972وتعمل من خالل مكاتبها البالغ عددها  86مكتبا و 150مكتب تمثيل حول العالم.

«أبوغزاله» تعقد امتحان توظيف «المرحلة األولى» للمتقدمين لفرص العمل في مشروع
«األرشفة اإللكترونية»

عمان  -استقبلت مجموعة طالل أبوغزاله
ما يزيد عن مائة متقدم لفرص العمل
المتوفرة في شركة طالل أبوغزاله وشركاه
لالستشا رات /دائرة األرشفة اإللكترونية ،من
العاصمة وإقليم الشمال.
وتقدم للفرص المتاحة التي تزيد عن مائتي
فرصة عمل المئات من ال راغبين بالتوظيف،
حيث عقدت شركة ابوغزاله للتوظيف المهني
االمتحان في المرحلة األولى للمتقدمين من
عمان ومحافظات جرش وعجلون وإربد وعلى
جلستين في مقر جامعة طالل أبوغزاله،
لتعقد المرحلة الثانية قريبا.

لمئات الموظفين لتشغيلهم في وظيفة مدخل
بيانات/أرشفة إلكترونية مشترطة في المتقدمين
امتالك المها رات األساسية الستخدام الحاسوب
ً
حاصال على شهادة
دون اشت راط أن يكون
أكاديمية بذلك ،بحيث ستكون المهام المطلوبة
تحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية
للدوائر الحكومية والشركات الكبرى في المملكة
وخارجها.

وكانت الشركة قد أنشأت خالل العام 2015
مركزا إقليميا متخصصا بأعمال األرشفة
اإللكترونية في مدينة معان حيث أن جميع
أف راد هذا المركز سيدات معانيات مؤهالت،
ويقوم المركز بكافة أعمال وخدمات األرشفة
وأعلنت المجموعة مؤخ راً عن توفر فرص عمل اإللكترونية للدول العربية.
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أبوغزاله للتوظيف تختار العديد من موظفيها الجدد من قاعدة بياناتها الخاصة بالباحثين عن
عمل

التوظيف في المجموعة تكون عالية ،وخاصة
للشباب المبدعين ذوي الكفاءة والتميز ،كما
تكون الفرص عالية أيضا لذوي الطموح
والرغبة في التطوير والتوسع في المها رات
وتطوير الذات.

قامت شركة أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير
الموارد البشرية بتعيين العديد من الموظفين
الجدد خالل شهر كانون الثاني في مختلف
نشاطاتها ومكاتبها المنتشرة حول العالم ،تم
اختيار غالبيتهم من قاعدة البيانات لشركة
طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير
وبين أن شركة التوظيف ليس من مهمتها
الموارد البشرية.
التوظيف في مكاتب المجموعة فحسب ،وإنما
ويأتي التوظيف استنادا إلى سياسة المجموعة تسعى إلى التشغيل في فرص العمل المتاحة
في التوسع وتطوير النشاطات والب رامج من خالل قاعدة البيانات الكبيرة ألصحاب
والخدمات التي تقدمها لكافة عمالئها في العمل ،حيث أن المجموعة تعتبر مصد را
ألصحاب العمل ،عند حاجتهم للعمالة.
مختلف دول العالم.
وأكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله على أن ويمكن التعرف على الوظائف المتاحة لدى
المجموعة تفتح أبوابها لكافة فئات الشباب مجموعة طالل أبوغ زاله ،والعمالء من خالل موقع
من مختلف المجتمعات ،منوها إلى أن فرصة التوظيفwww.tagirecruitment.com :
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شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية

إن شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف المهني
وتطوير الموارد البشرية شركة متخصصة في
تقديم خدمات توظيف مميزة للمؤسسات واألف راد
من خالل موظفينا 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.

الذي يكسبها ميزة إضافية ،تتيح لها االستفادة
من كوادر متنوعة على مستوى عالي من
التأهيل والذين يمكنهم التكيف بشكل سريع مع
أي بيئة عمل.

وتهدف الشركة إلى ضمان فهم أكبر ومعرفة
متعمقة بالقطاعات المتنوعة ضمن كل صناعة،
وبناء فريق من المستشارين والممارسين المهنيين
على مستوى عالي من التأهيل بهدف خدمة
مختلف العمالء والمرشحين ،والوصول إلى أكبر
وتعد الشركة إحدى الشركات األعضاء في عدد ممكن من المرشحين المؤهلين وفق أعلى
مجموعة طالل أبوغ زاله التي يمتد نشاطها المستويات ،وتبني منهجيات متقدمة لتقييم
لمعظم البلدان في مختلف أنحاء العالم ،األمر المرشحين والعمالء بأفضل شكل.
للتواصل:
مجموعة طالل أبوغزاله  -أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تلفون / + 962 6 5 100 900 :فاكس+962 6 5 100 901 :
البريد االلكترونيtagirecruit@tagirecruit.com :
الموقع االلكترونيwww.tagirecruitment.com :
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