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مركز العمل في مدينة و منطقة كليفههل ترغب في العمل في مجال مهني معيّن؟

 تقدم منطقة كليفه خدمة مجانية لجميع الباحثين عن عمل: مركز العمل للمنطقة بأكملها و المجال
المحيط بها

أصبح البحث عن إعالنات الوظائف أسهل بكثير
                 يتم البحث تلقائيًا و بشكل يومي عن جميع الوظائف و عرضها بوضوح

 تحتوي على عروض الشغل و أماكن التدريب المهني من أسواق الوظائف ، الصحف اليومية و
مواقع الشركات

 تتوفر جريدة الوظائف الحالية للطباعة يوميًا و هي خاصة بأفضل 50 مجموعة مهنية و بجميع
األماكن في المنطقة المحيطة

يمكن عرض جميع إعالنات الوظائف في نسختها األصلية

إن اإلستخدام مجاني ومتاح للجميع
                 يحصل مغيرو الوظائف على نظرة عامة عن العرض في المنطقة

يجد الباحثون عن عمل وظائف مناسبة حسب مؤهالتهم
يجد تالميذ المدارس أماكنا للتدريب المهني

تتلقى الشركات لمحة عامة عن طلبات التوظيف في مجالها
يجد المتدربون و الخريجون من الجامعات شركاتا تبحث عن أشخاص مؤهلين

تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدة لإلندماج في سوق الشغل

إن مركز العمل متوفر على اإلنترنيت على :

من يستهدف  مركز العمل؟

وظائف بحث مريحة و واسعة النطاق
يتضمن البحث اإلحترافي بحثًا نصيًا حّرا : 

أدخل مصطلًحا يجب أن يظهر في مكان ما في نص اإلعالن. يمكنك أيًضا البحث عن أسماء
الشركات و سيتم عرض إعالنات الشركة التي تريدها فقط. يمكن استخدام عمليات البحث عن

المجموعات المهنية، البحث النصي الحر و البحث عن الشركات مع بعضها البعض أو
بشكل منفصل

إن jobNEWS التدريب هي إإلختيار المثالي لك

 إن البحث في المجموعة المهنية سيساعدك. أدخل فقط المهنة التي تريد أن تشتغل بها. سيختار
 مركز العمل المجموعة المهنية المناسبة. و بهذه الطريقة ستجد كل الوظائف الموجودة في نفس

المجموعة المهنية. غالبا ما تختلف تسميات الوظائف عن التسميات المعتادة

هل تبحث عن وظيفة تكوين مهني؟

إن jobNEWS التدريب هي اإلختيار المثالي لك

 إختر أوال الفئة المهنية اللتي تهمك ثم اختر منها المجموعة المهنية المناسبة. سيتم عرض قائمة
 بأماكن التدريب المهني المالئمة بمجرد النقر على العدد الموجود خلفها. يظهر الرمز المجاور لها

أماكن العمل على الخريطة

هل ترغب في العمل في مكان معين؟

 إذا كنت تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني في مكان معين، ستجد قائمة لكل أماكن التدريب و
jobNEWS ستتمكن تحديد اختيارك بدقة في األماكن

هل تود أن تعرف بالتحديد أين توجد الوظائف بالمنطقة؟

.JobMAPS إستعمل

 قم بتكبير تفاعلي للخريطة. المزيد من المرشحات متاح عبر زر „البحث اإلحترافي“ لعرض
وظائف معينة فقط

هل تريد إنشاء ملف  شخصي؟ 

MyjobNEWS هو اإلختيار األمثل لك

 دع مركز العمل يقوم بالبحث التلقائي نيابة عنك
 إعدادات بحث شخصية و دقيقة

 إمكانية البحث في أماكن مختلفة على الصعيد الوطني
  دفتر شخصي للوظائف المهمة

الناشر:

اتصل بنا

اإلعداد التقني و حقوق الطبع و النشر:

       خاص بعمالء مركز التشغيل: استخدم حساب المترشح الذي تم إنشاؤه لك. سوف تتلقى بيانات
الدخول من أخصائي اإلدماج الخاص بك
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تحديثها يومي           
واضحة و شاملة

سهلة اإلستخدام

 عروض العمل وأماكن التدريب المهني
في المنطقة بأكملها

هل تود أن تعرف بالتحديد أين توجد الوظائف بالمنطقة؟

.JobMAPS إستعمل
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  دفتر شخصي للوظائف المهمة
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واضحة و شاملة

سهلة اإلستخدام

 عروض العمل وأماكن التدريب المهني
في المنطقة بأكملها

       خاص بعمالء مركز التشغيل: استخدم حساب المترشح الذي تم إنشاؤه لك. سوف تتلقى بيانات
الدخول من أخصائي اإلدماج الخاص بك
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مركز العمل في مدينة و منطقة كليفههل ترغب في العمل في مجال مهني معيّن؟

 تقدم منطقة كليفه خدمة مجانية لجميع الباحثين عن عمل: مركز العمل للمنطقة بأكملها و المجال
المحيط بها

أصبح البحث عن إعالنات الوظائف أسهل بكثير
                 يتم البحث تلقائيًا و بشكل يومي عن جميع الوظائف و عرضها بوضوح

 تحتوي على عروض الشغل و أماكن التدريب المهني من أسواق الوظائف ، الصحف اليومية و
مواقع الشركات

 تتوفر جريدة الوظائف الحالية للطباعة يوميًا و هي خاصة بأفضل 50 مجموعة مهنية و بجميع
األماكن في المنطقة المحيطة

يمكن عرض جميع إعالنات الوظائف في نسختها األصلية

إن اإلستخدام مجاني ومتاح للجميع
                 يحصل مغيرو الوظائف على نظرة عامة عن العرض في المنطقة

يجد الباحثون عن عمل وظائف مناسبة حسب مؤهالتهم
يجد تالميذ المدارس أماكنا للتدريب المهني

تتلقى الشركات لمحة عامة عن طلبات التوظيف في مجالها
يجد المتدربون و الخريجون من الجامعات شركاتا تبحث عن أشخاص مؤهلين

تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدة لإلندماج في سوق الشغل

إن مركز العمل متوفر على اإلنترنيت على :

من يستهدف  مركز العمل؟

وظائف بحث مريحة و واسعة النطاق
يتضمن البحث اإلحترافي بحثًا نصيًا حّرا : 

أدخل مصطلًحا يجب أن يظهر في مكان ما في نص اإلعالن. يمكنك أيًضا البحث عن أسماء
الشركات و سيتم عرض إعالنات الشركة التي تريدها فقط. يمكن استخدام عمليات البحث عن

المجموعات المهنية، البحث النصي الحر و البحث عن الشركات مع بعضها البعض أو
بشكل منفصل

إن jobNEWS التدريب هي إإلختيار المثالي لك

 إن البحث في المجموعة المهنية سيساعدك. أدخل فقط المهنة التي تريد أن تشتغل بها. سيختار
 مركز العمل المجموعة المهنية المناسبة. و بهذه الطريقة ستجد كل الوظائف الموجودة في نفس

المجموعة المهنية. غالبا ما تختلف تسميات الوظائف عن التسميات المعتادة

هل تبحث عن وظيفة تكوين مهني؟

إن jobNEWS التعليم هي اإلختيار المثالي لك

 إختر أوال الفئة المهنية اللتي تهمك ثم اختر منها المجموعة المهنية المناسبة. سيتم عرض قائمة
 بأماكن التدريب المهني المالئمة بمجرد النقر على العدد الموجود خلفها. يظهر الرمز المجاور لها

أماكن العمل على الخريطة

هل ترغب في العمل في مكان معين؟

 إذا كنت تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني في مكان معين، ستجد قائمة لكل أماكن التدريب و
jobNEWS ستتمكن تحديد اختيارك بدقة في األماكن
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يجد المتدربون و الخريجون من الجامعات شركاتا تبحث عن أشخاص مؤهلين

تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدة لإلندماج في سوق الشغل

إن مركز العمل متوفر على اإلنترنيت على :

من يستهدف  مركز العمل؟

وظائف بحث مريحة و واسعة النطاق
يتضمن البحث اإلحترافي بحثًا نصيًا حّرا : 

أدخل مصطلًحا يجب أن يظهر في مكان ما في نص اإلعالن. يمكنك أيًضا البحث عن أسماء
الشركات و سيتم عرض إعالنات الشركة التي تريدها فقط. يمكن استخدام عمليات البحث عن

المجموعات المهنية، البحث النصي الحر و البحث عن الشركات مع بعضها البعض أو
بشكل منفصل

إن jobNEWS التدريب هي إإلختيار المثالي لك

 إن البحث في المجموعة المهنية سيساعدك. أدخل فقط المهنة التي تريد أن تشتغل بها. سيختار
 مركز العمل المجموعة المهنية المناسبة. و بهذه الطريقة ستجد كل الوظائف الموجودة في نفس
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 إختر أوال الفئة المهنية اللتي تهمك ثم اختر منها المجموعة المهنية المناسبة. سيتم عرض قائمة
 بأماكن التدريب المهني المالئمة بمجرد النقر على العدد الموجود خلفها. يظهر الرمز المجاور لها

أماكن العمل على الخريطة

هل ترغب في العمل في مكان معين؟
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يمكن عرض جميع إعالنات الوظائف في نسختها األصلية

إن اإلستخدام مجاني ومتاح للجميع
                 يحصل مغيرو الوظائف على نظرة عامة عن العرض في المنطقة

يجد الباحثون عن عمل وظائف مناسبة حسب مؤهالتهم
يجد تالميذ المدارس أماكنا للتدريب المهني

تتلقى الشركات لمحة عامة عن طلبات التوظيف في مجالها
يجد المتدربون و الخريجون من الجامعات شركاتا تبحث عن أشخاص مؤهلين

تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدة لإلندماج في سوق الشغل

إن مركز العمل متوفر على اإلنترنيت على :

من يستهدف  مركز العمل؟

وظائف بحث مريحة و واسعة النطاق
يتضمن البحث اإلحترافي بحثًا نصيًا حّرا : 

أدخل مصطلًحا يجب أن يظهر في مكان ما في نص اإلعالن. يمكنك أيًضا البحث عن أسماء
الشركات و سيتم عرض إعالنات الشركة التي تريدها فقط. يمكن استخدام عمليات البحث عن
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 إن البحث في المجموعة المهنية سيساعدك. أدخل فقط المهنة التي تريد أن تشتغل بها. سيختار
 مركز العمل المجموعة المهنية المناسبة. و بهذه الطريقة ستجد كل الوظائف الموجودة في نفس

المجموعة المهنية. غالبا ما تختلف تسميات الوظائف عن التسميات المعتادة

هل تبحث عن وظيفة تكوين مهني؟

إن jobNEWS التدريب هي اإلختيار المثالي لك

 إختر أوال الفئة المهنية اللتي تهمك ثم اختر منها المجموعة المهنية المناسبة. سيتم عرض قائمة
 بأماكن التدريب المهني المالئمة بمجرد النقر على العدد الموجود خلفها. يظهر الرمز المجاور لها

أماكن العمل على الخريطة

هل ترغب في العمل في مكان معين؟

 إذا كنت تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني في مكان معين، ستجد قائمة لكل أماكن التدريب و
jobNEWS ستتمكن تحديد اختيارك بدقة في األماكن

مركز العمل في مدينة و منطقة كليفههل ترغب في العمل في مجال مهني معيّن؟
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المحيط بها

أصبح البحث عن إعالنات الوظائف أسهل بكثير
                 يتم البحث تلقائيًا و بشكل يومي عن جميع الوظائف و عرضها بوضوح

 تحتوي على عروض الشغل و أماكن التدريب المهني من أسواق الوظائف ، الصحف اليومية و
مواقع الشركات

 تتوفر جريدة الوظائف الحالية للطباعة يوميًا و هي خاصة بأفضل 50 مجموعة مهنية و بجميع
األماكن في المنطقة المحيطة

يمكن عرض جميع إعالنات الوظائف في نسختها األصلية

إن اإلستخدام مجاني ومتاح للجميع
                 يحصل مغيرو الوظائف على نظرة عامة عن العرض في المنطقة

يجد الباحثون عن عمل وظائف مناسبة حسب مؤهالتهم
يجد تالميذ المدارس أماكنا للتدريب المهني

تتلقى الشركات لمحة عامة عن طلبات التوظيف في مجالها
يجد المتدربون و الخريجون من الجامعات شركاتا تبحث عن أشخاص مؤهلين

تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدة لإلندماج في سوق الشغل
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.JobMAPS إستعمل

 قم بتكبير تفاعلي للخريطة. المزيد من المرشحات متاح عبر زر „البحث اإلحترافي“ لعرض
وظائف معينة فقط

هل تريد إنشاء ملف  شخصي؟ 

MyjobNEWS هو اإلختيار األمثل لك

 دع مركز العمل يقوم بالبحث التلقائي نيابة عنك
 إعدادات بحث شخصية و دقيقة

 إمكانية البحث في أماكن مختلفة على الصعيد الوطني
  دفتر شخصي للوظائف المهمة

الناشر:
Kreis Kleve

Die Landrätin
Presse- und Öff entlichkeitsarbeit

Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve
Internet: www.kreis-kleve.de
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تحديثها يومي           
واضحة و شاملة

سهلة اإلستخدام

 عروض العمل وأماكن التدريب المهني
في المنطقة بأكملها

       خاص بعمالء مركز التشغيل: استخدم حساب المترشح الذي تم إنشاؤه لك. سوف تتلقى بيانات
الدخول من أخصائي اإلدماج الخاص بك

www.jobzentrale-kreis-kleve.de


