الكلية التقنية بإبراء
مركز التوجية الوظيف

تم افتتاح معرض فرص تشغيل الباحثي عن عمل بشمال ر
الشقية ف والية إبراء
ف  81إبريل  7182تحت رعاية سعادة الشيخ يحي بن حمود المعمري محافظ شمال ر
الشقية.
استمر المعرض ثالثة أيام ليتيح فرص العمل ف مختلف التخصصات ألبناء المحافظة ف عدد من
رشكات القطاع الخاص المشاركة الي تعرض مجموعة من الوظائف اإلدارية والفنية.
أن المعرض يعد فرصة للباحثي عن عمل من أبناء محافظة شمال ر
الشقية للتنافس عىل الوظائف
المطروحة من قبل ر
الشكات المشاركة الي تبحث عن سد حاجتها من القوى العاملة الوطنية ف مختلف
التخصصات.
كان عدد رشكات القطاع الخاص المشاركة ف المعرض بلغ نحو  54رشكة وتم استدعاء نحو  8271باحثا
عن عمل نشط بالمحافظة وقامت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بحرصهم،وجاء عدد الباحثي
الذين تم استدعاؤهم ف اليوم األول بلغ  427باحثا عن عمل منهم  867باحثا عن عمل ف المستوى
الجامع و 782باحثا عن عمل ف مستوى الدبلوم فوق الثانوية و  711باحث عن عمل ف مستوى
دبلوم التعليم العام فما فوق ،أما اليوم الثان من المعرض فتم استدعاء  554باحثا عن عمل منهم 816
باحثا عن عمل ف المستوى الجامع و  747باحث عن عمل ف مستوى الدبلوم فوق الثانوية ،وف اليوم
الثالث تم استدعاء  225باحثا عن عمل وهم من ف مستوى دبلوم التعليم العام فما فوق.
ودعا سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل الباحثي عن عمل من أبناء محافظة شمال ر
الشقية
اىل االستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة ف مختلف التخصصات اإلدارية والفنية من قبل ر
الشكات
المشاركة .
وشارك ف المعرض صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغية والمتوسطة  /ريادة /
ّ
وتعرف هذه المؤسسات بفرص ريادة األعمال للراغبي ف تأسيس المؤسسات الصغية والمتوسطة
وااللتحاق بالعمل الحر.
حرص افتتاح المعرض أصحاب السعادة الوالة وأعضاء مجلس الشورى ممثلو واليات المحافظة وعدد
من المعنيي بوزارة القوى العاملة والمؤسسات ذات العالقة وممثلو رشكات القطاع الخاص المشاركة ف
فعاليات المعرض.

وكان للكلية التقنية بإبراء دورا بارزا ف حث خريجيها لرصورة التواجد ف المعرض واغتنام الفرص
ر
واالشاف لسي النظام ف المعرض لمدة
الوظيفية المطروحة كما كان لها الدور الكبي ف عملية التنظيم
ثالث أيام.

