االنترنت في ابحث عن عمل استعنت بمجموعة من المواقع التي ساعدتني و انا ابحث عن عمل
موقعGoogle for jobs
واحد من منتجات جوجل المميّزة وال انكر انه افادني و انا ابحث عن عمل ويهدف بالدرجة األولى لمساعدة المستخدمين
صص بالبحث عن الوظائف
في العثور على الوظيفة المناسبة .يمكننا وصف  Google for jobsبأنّه
محرك بحث متخ ّ
ّ
متنوعة ،ويمكن للمستخدمين الحصول على نتائج أكثر دقّة
الشاغرة ،ويكون ذلك عبر جمع نتائج البحث من مصادر
ّ
بتضييق نطاق البحث عبر االعتماد على خيارات البحث.
موقعGlassdoor
ّ
االطّلع
هو مجتمع يساعد األفراد للحصول على عمل والشركات للبحث عن المواهب .ويُوفّر الموقع للمشتركين إمكانيّة
صة بالشركة والتقييمات والمراجعات .وبالتالي يدفع المستخدم التخاذ أفضل قرار ممكن
على تقارير الرواتب واألجور الخا ّ
وهو من ساعدني في التركيز على بعض القرارت و انا ابحث عن عمل.
موقعDice
Diceيُعتبر" دايس "من المواقع الرائدة للبحث عن عمل في قطاع التكنولوجيا .و بالتاكيد افادني فقد ساعدني في
استهدافي تخصصي و انا ابحث عن عمل.ويسرد نتائج البحث وفق تفضيّلت يحدّدها المستخدم مثل اسم الشركة ،ال ُمس ّمى
الوظيفي ،نوع الوظيفة .أو الموقع الجغرافي .ويُتيح للمستخدمين أيضا ً رفع السيرة الذاتية وتعقّب الوظائف الشاغرة
والحصول على معلومات متعلّقة بالرواتب واألجور.
5موقعIndeed
واحد من أفضل مواقع التوظيف عالميا ً في الوقت الحالي.ويتصدّر معظم الخدمات المتعلّقة بالبحث عن عمل بما فيها
المواقع اإللكترونية واإلصدارات الورقية واإلعّلنات المبوبة .من المزايا المثيرة لإلعجاب في هذا الموقع أنّه يُتيح
للمستخدم إمكانية تحميل سيرته الذاتية.ومشاركتها بشكل مباشر مع أصحاب العمل فقد استعنت بها العديد من المرات و
انا ابحث عن عمل.
6موقعUs.jobsواحد من أفضل المواقع للبحث عن عمل في أمريكا ،وهو شراكة بين رابطة أصحاب العمل المباشرة Direct
Employers Association .والرابطة الوطنية لوكاالت القوى العاملة الحكومية  NASWA.وقد تم تصميمه
لتحسين سوق العمل في أمريكا ورابط أرباب العمل والباحثين عن عمل بشكل مباشر .ويضم المواقع بنك معلومات هائلة
عن الوظائف الشاغرة في البّلد عدا عن معارض التوظيف المجدولة.

