درخواست برای کار

 6مرحله ساده
 .1ثبت نام

به ویب سایت  vic.gov.au/workingforvictoriaمراجعه کنید.
گزینه ‘ ’I’m looking for workرا انتخاب کنید.
‘ ’Apply for workرا کلیک کنید.
این شما را به Working for Victoria’s jobs marketplace run
(کار کردن برای محل کاریابی ویکتوریا) ذریعه  Sidekickerانتقال می دهد.

 .2حساب تان را ایجاد کنید

معلومات شخصی تانرا تایپ کنید ،بشمول نمبر تیلفون و ایمیل صحیح تان.
گزینه ‘ ’Start registrationرا انتخاب کنید.

 .3راجع به حقوق کار تان برای ما معلومات دهید
برای مستحق شناخته شدن شما ضرورت به حقوق کار آسترالیا دارید.
اگر یک ویزه دارید ،چک کنید که آیا ساعات کاری محدود دارید.
می توانید برای ما بگوئید که چند ساعت در هفته اجازه کار دارید ،و از چه مدتی
در جستجوی کار هستید.
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طریقه ثبت نام برای فرصت های کاری

 .4سابقه کاری و شایستگی ها

در اینجا فرصت دارید تا مهارت ها و تجارب تانرا برای کارفرما های بالقوه تقدیم کنید.
هرقدر می توانید بیشتر راجع به مهارت ها و تجربه تان معلومات ارائه دهید تا مطمئن شوید که با
تمام کارهای مناسب مرتبط شوید.
سطح تحصیالت تان را انتخاب کنید .ممکن است از شما خواسته شود تا معلومات بیشتر را راجع
به شایستگی تان ارائه دهید.
لست وظایفی که انجام داده اید بنویسید ،بشمول نوع وظیفه و سکتور آن .بطور مثال به
 Common rolesمراجعه کنید.
یرای اضافه نمودن لست وظایف تان روی گزینه  Add experienceکلیک کنید .هر قدر وظایف و
سکتور هائیکه می توانید بنویسید  -این به کارفرمایان کمک می کند تا تمام تجارب شما را ببینند و
فرصت های کاریابی تانرا افزایش می دهد.
همچنان می توانید ابراز بدارید که عالقمند کار کردن در سکتور هایی هستید که قبال ً در آن کار
نکرده اید.

 .5تنوع و شمولیت

راجع به خود و سوابق تان برای ما معلومات دهید .این ما را کمک می کند تا راجع به کسانیکه برای
ویکتوریا کار می کنند بیشتر بدانیم و اطمینان حاصل کنیم که معلومات و خدمات الزم را برایشان
ارائه دهیم.
شما مجبور نیستید که این سواالت را جواب دهید .اگر خواستید که جواب دهید ،هرگونه معلوماتی
که ارائه می دهید محرمانه باقی خواهند ماند و با کارفرما ها در میان گذاشته نخواهد شد.

 .6دریافت نمودن درخواست

بعد از اینکه فورمه را تکمیل کردید ،یک پیام شما را از دریافت درخواست تان اطمینان می دهد.
زمانیکه حساب تان آماده استفاده گردید ،ما یک ایمیل برایتان می فرستیم .سپس شما می توانید
نگاه نمودن و درخواست نمودن برای کار را شروع کنید.
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