موقع Universal Job Search
ومواقع التوظيف األخرى
على اإلنترنت

دليل التعلم
 - Universal Job Searchموقع الوظائف الحكومية
تمتلك الحكومة موقع ويب للوظائف خاص بها ،وهو عبارة عن خدمة مجانية إليجاد الوظائف المناسبة على
اإلنترنت؛ حيث يتيح لك البحث عن الوظائف الشاغرة والتقدم لها ،باإلضافة إلى جعل سيرتك الذاتية مرئية بوضوح
ألصحاب العمل المحتملين .يمكنك البحث عن وظائف دون إنشاء حساب ،ولكنك ستحتاج إلى إنشائه أو تسجيل
الدخول لتقديم طلبك؛ وللقيام بذلك ،يرجى زيارة موقع الويب التالي.

https://www.gov.uk/find-a-job
إلنشاء حساب ،ستحتاج إلى إدخال عنوان بريدك اإللكتروني لتتمكن من استخدام جميع الميزات.
انقر فوق الزر "ابدأ اآلن".

لبدء عملية التسجيل ،انقر فوق الزر "إنشاء حساب".

أدخل عنوان بريدك اإللكتروني
ِ
الشخصي وأنشئ كلمة مرور من
اختيارك ،ثم انقر فوق الزر "إنشاء
حساب" .ستصلك رسالة بريد
إلكتروني تطلب منك التحقق من
عنوان بريدك اإللكتروني ،انقر فوق
الرابط إلكمال ملفك تعريفك الشخصي
وعملية التسجيل.

دليل التعلم
 - Universal Job Searchموقع الوظائف الحكومية
بمجرد التحقق من عنوان بريدك اإللكتروني ،ستظهر أمامك شاشة تأكيد للتحقق من أن حسابك قد تم إنشاؤه بنجاح وأن بإمكانك اآلن
البدء في استخدام الموقع للبحث عن وظائف .يمكنك القيام بذلك بالنقر فوق الرابط "بدء البحث عن وظائف والتقدم لها".

انقر فوق الرابط "بحث عن وظائف" للبدء.

أدخل معايير البحث عن الوظيفة
ِ
المطلوبة في الخانتين "ماذا؟"
و"أين؟" بالنقر فوق كل منها ،وإدخال
وصف لنوع الوظيفة التي تبحث عنها
ثم الموقع .انقر بعد ذلك فوق الزر
"بحث" .سترى بعد ذلك جميع
الوظائف المطابقة لمعايير بحثك.
يمكنك التحقق من أي وظيفة معروضة
بالضغط على الرابط الذي ينقلك إلى
مواصفات الوظيفة.

دليل التعلم
 - Universal Job Searchموقع الوظائف الحكومية
كما يتوفر أيضًا موقع إلكتروني حكومي آخر مفيد يساعدك في كتابة سيرة ذاتية يمكن حفظها على اإلنترنت .يمكنك زيارة هذا الموقع
اإللكتروني من خالل النقر على الرابط التالي.
/https://www.jobcentrenearme.com/universal-jobmatch

انقر فوق القائمة المنسدلة "بحث عن وظيفة" ثم خيار "كيفية كتابة سيرة ذاتية" من القائمة.

سيتم عرض جميع ميزات "أداة إنشاء السيرة الذاتية" في شكل أزرار ،انقر فوق هذه الخيارات للوصول إلى جميع التعليمات المتوفرة
على اإلنترنت للمساعدة في إنشاء سيرة ذاتية ،بما في ذلك "أداة إنشاء السيرة الذاتية مجانًا" .تتوفر "أداة إنشاء السيرة الذاتية"
لمساعدتك في إنشاء سيرتك الذاتية إذا كنت تقوم بذلك ألول مرة.

دليل التعلم
 - Universal Job Searchموقع الوظائف الحكومية
كما تتوفر أيضًا التعليمات والمشورة فيما يخص السيرة الذاتية والبحث عن الوظائف على الموقع
اإللكتروني "معرفة طريقي" ،يُرجى زيارة  www.learnmyway.comللتسجيل وإلقاء نظرة
على مواضيع العثور على وظيفة على اإلنترنت.

خدمة الوظائف الوطنية ()National Careers Service
كما يحتوي موقع "معرفة طريقي" أيضًا على دليل الستخدام "خدمة الوظائف الوطنية" ،وهو موقع
مليء بالنصائح والمعلومات المفيدة حول الوظائف والتدريب .كما أنه يحتوي على فحص حالة
صا لمساعدتك على استكشاف مهاراتك واهتماماتك ودوافعك وإيجاد الوظيفة
المهارات مصمم خصي ً
األنسب لك.

دليل التعلم
البحث عن وظيفة على اإلنترنت  -مواقع أخرى
هناك العديد من المواقع التجارية األخرى التي تعرض الوظائف والمرشحين على حد سواء وتتسم بسهولة
االستخدام والبحث .تشير التقديرات إلى أن حوالي  ٪85من متعهدي التوظيف يدفعون مقابل اإلعالن عن
الوظائف الشاغرة لديهم على اإلنترنت ،لذلك يوصى باستكشاف بعض المواقع المختلفة لمعرفة أيها يقدم
أنواع الوظائف األنسب لك.

موقع الوظائف

ستحتوي معظم هذه المواقع على "شريط بحث" يتيح لك البحث عن الوظائف حسب المسمى الوظيفي وكذلك
الموقع ،مثل موقع  .Jobmatchويمكنك استخدام مصطلحات عامة إذا شئت ،على سبيل المثال ،يمكنك كتابة
"هاتف" للعثور على وظائف تحتوي على كلمة هاتف في العنوان أو الوصف ،ولكن دون تضييق نطاقها على
مجال معين.

سيعرض الموقع نتائج البحث عن الوظيفة .وتعد معظم معايير البحث عن وظيفة في هذه المواقع متشابهة جدًا .فأحيانًا تسمح لك بتحديد
المعايير بمزيد من التفصيل.
يتوفر غالبًا خيار للتسجيل في رسائل البريد
اإللكتروني التي ستعلمك ما أن تُضاف وظائف
جديدة تطابق معاييرك.
سيلزمك أحيانًا التسجيل في الموقع لالطالع
على الوظائف ،وسيُتاح لك اختيار معايير
متعددة لتنبيهاتك.

تحميل سيرتك الذاتية

يمكنك أيضًا تحميل/تسجيل سيرتك الذاتية في الكثير من هذه المواقع األخرى .حيث يحتوي بعضها
حتى على أمثلة مجانية لخطابات التقديم والسيرة الذاتية لالطالع عليها .وتتيح هذه المواقع إمكانية
تحميل سيرتك الذاتية ،ليس ذلك فحسب ،بل ستتيح لمتعهدي التوظيف رؤية سيرتك الذاتية أيضًا.
ويعني ذلك أنك ستظهر في نتائج بحثهم عندما يبحثون عن شخص لشَغل وظيفة شاغرة لديهم.

