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مقدمه
کاه ها انسامن با ا گاررا امارر زنادگ روزما و البتاه آراما
واضا و روشا اسا
کامم
و ترانمناد
بام تخصا
دارد و یامتت شال متنمسا
و کامر منمسا
نیامز باه کسا
معنار
سان
هام تا د  ،همارار جاوو دغدغاه هام اصای بشا بارد اسا و ها انسامن بعاد از یا
ما کناد .هممنگرناه کاه ما دانیاد در سام هام ناه چنادا دور
 ،نیامز باه کامر را احسام
نیامز
م اجعاه کا د و در صارر
تا د با ا شامغ شاد مجبارر بارد باه م اکاو مختیا
یا
و
نمچامر
شاد .در بیشات مراقا تا د از رو
م اکاو در آنجام اساتخدا ما
از ایا
یکا
 ،مجبارر ما شاد شالی انتخام کناد کاه
خساتگ بسایمر زیامد از م اجعاه باه م اکاو مختیا
دنیام
سانمریر تکا ار و عمارم بارد .بام گسات
میا تا د نبارد و ایا یا
اصا بام
مادر م اکاو کمریامب بسایمر ایجامد شاد اناد تام باه نیامز مرجارد پمسا دهناد و اتا اد نیمزمناد
به کمر را به م اکو مختی نیمزمند به نی و کمر مع ت نممیند.
کا د و م اکاو کمریامب
را در بای اتا اد جریام کامر کسا
م اکاو کمریامب بیشات ی محبربیا
دیگا
ایجامد شادند .بام هماه گیا شاد دنیام اینت نا
و کرچا
بسایمر در شار هم باور
م اکاو کمریامب تقا باه حضارر تیویکا بساند نکا د و خراهام حضارر در دنیام مجامز بردناد
در
مع وتا
.اما وز م اکاو کمریامب
انجام پاری ت
ممکا
رو
کامر نیاو باه برتا ی
و ایا
ما آورناد و
دارناد کاه سارد س شامر را نیاو از ایا کامر باه دسا
ایا ا و جرام تعملیا
،
monster
،
همچاارو indeed
م اکااو
دارنااد
زیاامد
بساایمر
بمزدیدگنناادگم
بارد اناد .شا ک کامم اد
زمیناه مرتا
کاه در ایا
از م اکاو داخیا
glassdoorو بسایمر
مادی ی
نممیاد کاه دارا
ما
را ط احا
هامی
سامی
و
م اکاو کمریامب
پژوهام پامر با ا
هام
بتراناد در آ باه راحتا باه تمامم قسسام
بسایمر آسام و کمرآماد بمشاند و مادی ی
الزماه را انجام دهاد و همچنای
هام
داشاته بمشاد و بتراناد کنتا
دست سا
سامی
و
پ سان خمصا را قا ار دهاد تام کمرهام م بار باه وارد کا د شال
بتراناد با ا ها قسام
هام مادی ا
نممیاد همجنای در ایا نار و سامی
جدیاد و بامق مسامل م برطاه را مادی ی
و اتا اد نیمزمناد باه نیا و کامر نیاو ما ترانناد عنارا شالی و ترضایحم الزماه را با ا و
بگارارد .در
باه نمامی
سامی
صا حدید در و
در صارر
ارسام نممیناد تام مادی ی
سامی
ترانیاد بام کمرشنمسام
هساتید ما
کمریامب
سامی
و
کاه ع قمناد باه را اناداز
صاررت
ش ک کمم اد پژوهم مشمور نممیید.
ش ک کمم اد پژوهم بم اتتخمر جمم ت ی سیستم کمریمب کشرر را بعد از دو سم مطملعه و تحقی و بم بر مند از
متخص ت ی نی وهم در ای ع ضه تریه نمرد اس .
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ب خ از امکمنم :
 )1تریه سمی اختصمص ب ا ه کمریمب
 )2سیستم رزومه سمز ویژ کمرجریم
 )3سیستم مدی ی ب کمرب ا

 )4سیستم مدی ی ب آگر هم استخدا و ارسم مستقیم آگر از ط ی سمی به کمنم تیگ ا
 )5نممی ت ص هم شلی ثب شد در سمی و امکم اشت اک گرار آ ترس خرد کمرب در شبکه هم اجتممع جر اتوای
بمزدید سمی
 )6مشمهد ک رویدادهم سمی در کمنم تیگ ا اختصمص مدی
 )7امکم ثب نم آن ی کمرب و ایجمد رزومه
 )8امکم پ داخ

ح عضری به صرر آن ی و دریمت ت

مع ت نممه اینت نت

 )9نممی رزومه کمرب در سمی طب درخراس خرد کمرب
 )11امکم جستجرر ت ص هم شلی م تب بم رزومه کمرجر به صرر اترممتی
 )11امکم درخراس ت آزاد سمز مدرک تحصیی ویژ کمرجریم
 )12امکم درخراس بیمه ممد  81ویژ کمرت ممیم
 )13ربم هرشمند تیگ ام بم قمبیی سفمر

سمز ترس خرد کمرب

 )14سمممنه پیممک رایگم ب ا کمریمب هم (س ویس ارز
مدی ا محت

دتمت کمریمب جر مشمهد سمی امکمنم به سمی

اتوود )
زی م اجعه نمملید.

/http://jobclick1.com
و همچی جر مشمور بم شممر تمم

مستقیم  19138251113تمم

حمص نمملید.

از ط ی سمی

