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کاریابی آنالین در کانادا
همواره با یک جستجوی ساده در اینترنت و کاربرد واژه های جستجوی مناسب  ،صدها سایت کاریابی خواهید یافت.این
سایتها معموال نیاز های شغلی را از سازمان ها ،شرکت ها ،کارخانه ها و  ....دریافت کرده و در وب سایت خود انعکاس
میدهند .برای جستجو از وب سایتهایی با موتورهای جستجوگر قوی مانند  www.google.comاستفاده کنید.واژه های
جستجوی مناسب خود را کوتاه اما کلیدی انتخاب کنید و از به کاربردن عبارت و جمله های طوالنی در جستجو
بپرهیزید .اگر میخواهید چند واژه را به هم ربط دهید بین آنها عالمت  +بگذارید.مثال برای پیدا کردن وب سایتهای
کاریابی در کبک میتوانید عبارت زیر را جستجو کنید:

چند عبارت جستجوی مثالی دیگر :

برای پرستاری که میخواهد در کبک کار پیدا کند
کسی که میخواهد شغلهای مرتبط با کامپیوتر را در کبک پیدا

Job+nurse+quebec
Find job+quebec+computer

کند
برای مترجمی که میخواهد در مونترال کار پیدا کند

Work+translator+montreal

نکته ی قابل توجه این است که گرچه ممکن است وب سایتی شامل پیشنهاد های کاری بسیار باشد اما شما بایستی به
دنبال شغل مربوط به خود در محل مد نظرتان باشید .فراموش نکنید که گاهی فرضا با جستجوی مشاغل مربوط به
"مهندسی برق " به وب سایتهای بی شماری با پیشنهادهای کاری متعدد هدایت میشویم اما هیچ یک از این پیشنهاد ها
در کبک یا کانادا نیستند و ممکن است از کشورهای دیگری مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی باشند .برای نمونه شما
میتوانید وب سایت های زیر را جهت کاریابی در کانادا چک کنید:
www.emploiquebec.net



www.jobbank.gc.ca



www.monster.ca



www.careerbuilder.ca



www.canjobs.com



www.canadajobs.com



www.jobsetc.ca



www.techjobscanada.com



www.workopolis.com



www.jobboom.com



ساختار کلی بیشتر وب سایت های کاریابی شبیه به هم است.سایتهای کاریابی کشور کانادا اغلب دو زبانه (فرانسه و
انگلیسی) و بدین صورت است که یک قسمت برای وارد کردن نام شهری که قصد دارید شغل خود را در آن جستجو کنید
و یک قسمت برای ورود واژه کلیدی شغل شما به زبان فرانسه یا انگلیسی وجود دارد .ممکن است شکل و شمایل سایتها
با هم متفاوت باشد اما با چند لحظه کنکاش و جستجو درهر سایت به راحتی این دو قسمت را در آن خواهید یافت .برای
مثال اگر مهندس مکانیک هستید و خواهان جستجوی شغلی در کبک میباشید ،در فیلد نام شغل  ،کلمه ی
 Mechanical Engineerو در فیلد استان یا شهر  Quebecیا  Montrealرا انتخاب کنید و با زدن دکمه
جستجو( )Searchنتایج را مشاهده کنید.

در صورتی که در زمان جستجو در یک سایت،شغل مد نظر شما در شهر مورد جستجو وجود نداشته باشد هیچ نتیجه ایی
برای شما نمایش داده نخواهد شد و بهتر است وب سایت های دیگر را تست کنید.توجه کنید که اگر برای مصاحبه کبک
آماده میشوید بهتر است جستجو های شما به زبان فرانسه باشد و سپس آن ها را پرینت بگیرید.بهترین جستجو،جستجویی
است که در آن کُد شغلی ،آدرس محل کار،حقوق،ساعات کاری،مهارتهای مورد نیاز و سطح مورد توقع زبان فرانسه و
انگلیسی برای شغل مد نظر و ....نمایش داده شده باشد .در زیر یک نمونه جستجوی شغلی مناسب در کبک (برای رشته
پرستاری) را در دو زبان فرانسه و انگلیسی مشاهده میکنید.

توجه  :یافتن شغل مربوط به رشته و مهارت های شما در کبک یا کانادا بدین معنی نیست که شما یک پیشنهاد کاری
معتبر) (Job Offerدریافت کرده اید .برای استخدام شدن در آن شغل بایستی با آدرس الکترونیکی/پستی درج شده ی
کارفرما مکاتبه کنید و ضمن فرستادن رزومه ی کاری خود ،شرایط فعلی خود را نیز برای آنها بازگو کنید ( اینکه آیا هم
اکنون ویزای اقامت دارید یا در حال گرفتن ویزای اقامت هستید و ) ...ممکن است با توجه به رزومه و سوابق کاری ارسال
شده ،از طرف کارفرما با شما تماس گرفته شود و شرایط جذب نیرو را به صورت مشروح برای شما عنوان کنند .برای
مصاحبه کبک تنها پرینت گرفتن از موقعیت های شغلی یافت شده در ایالت کبک کفایت میکند و نیازی به مکاتبه با

کارفرمایان نیست .چون اکثرا کارفرمایان تمایلی به جذب نیروها یی که هنوز ویزای اقامت دائم نگرفته اند ندارند( مگر اینکه
شغل شما بسیار خاص  ،کم متقاضی و حرفه ایی باشد) و تنها میتوانند بگویند در صورتی که به کانادا بیایید ممکن است با
شما همکاری کنند.
توجه  :شما باید به مطالب درون جستجو های شغلی پرینت گرفته خود مسلط بوده و از شرایط و نیازمندیهای هر شغل و
مزایا و معایب آن آگاه باشید چون ممکن است در مصاحبه کبک در این زمینه از شما سوال شود
اهمیت جستجوی شغلی در مصاحبه کبک  :پرینت هایی که از جستجوهای شغلی خود میگیرید نشان دهنده ی این
است که شغل شما در کبک مورد نیاز است و بازار کار آن راکد نیست .هرچند شما هنوز به استخدام شغل خاصی در کبک
درنیامده باشید .همچنین نمایانگر تالش شما برای برنامه ریزی آینده ی شغلی خود در کبک است .بهتر است همه ی
مشاغل در رده های مختلف شغل خود را پرینت بگیرید و به افسر مصاحبه بگویید که در صورتی که در باالترین رده ی
شغلی خود کار مناسبی پیدا نکردم از مشاغلی با سطح پایین تر شروع خواهم کرد تا زمانی که تجربه و توان کافی برای کار
در موقعیت های باالتر برای من ایجاد شود .مثال اگر مهندس کامپیوتر هستید جستجوهای شغلی برای "مهندس کامپیوتر"
"،تکنسین کامپیوتر" "،اپراتور کامپیوتر" و "منشی" را نیز پرینت بگیرید.
در صورت داشتن هرگونه سوال در این زمینه به وب سایت ما مراجعه کرده و از قسمت پرسش و پاسخ سواالت
خود را مطرح کنید .پاسخگویی در کمتر از  42ساعت انجام خواهد شد.
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