ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ MYSKILLS
اﮔر در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری دارﯾد ،ﻣﺎ ﺑﺎ  MYSKILLSاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗری را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم :ﺑﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﯾد.
از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺑﺎ  MYSKILLSﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای را ﺗﺎﮐﻧون ﮐﺳب ﮐرده اﯾد .اﯾن ﺗﺳت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣدرک ﺣرﻓﮫ ای را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد .آن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﺎرﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﮐﺎر ﺧود ﻣﺷﻐول ﻧﺑوده اﻧد ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
طرز ﮐﺎر MYSKILLS
اﯾن ﺗﺳت در آژاﻧس ھﺎی ﮐﺎر ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای  8ﺷﻐل دارای آﻣوزش ﻣوﺟود اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،در
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره وظﺎﯾف ﻣرﺑوطﮫ ﯾﮏ ﺷﻐل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻧد .در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎ و ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ را از
وﺿﻌﯾت ھﺎی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت داده اﺳت ،ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣوزه ھﺎی ﮐﺎری ﺷﻐل ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗﺟﺎرب ﺷﻣﺎ را در ﺣوزه ﮐﺎری ﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺋول ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره آﻣوزﺷﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھد.
اﮔر ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت را در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺻورت ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد.
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﭘرﺳش ھﺎی ﻣﻌﻣول در MYSKILLS
 MYSKILLSﺑرای ﭼﮫ ﺷﻐل ھﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داده ﻣﯽ ﺷود؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در آژاﻧس ھﺎی ﮐﺎر ،در ﺗﺳت ھﺎی  MYSKILLSﺑرای ﺷﻐل ھﺎی زﯾر ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد:
ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری
ﻓروﺷﻧده
ﮐﺷﺎورز
آﺷﭘز
ﻧﯾروی ﻣﺎھر ﺑرای ﻓﻠزﮐﺎری-ﺻﻧﻌت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﮐﺎرﮔر ﻣﺎھر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ  -آﺟر ﭼﯾﻧﯽ
ﻧﺟﺎر
ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺳت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻐل ھﺎی دﯾﮕر در ﻣﺎه ھﺎی آﯾﻧده ﺑرﮔزار ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای  30ﺷﻐل ﺗﺳت وﺟود ﺧواھد داﺷت.
ﺗﺳت  MYSKILLSﺑﮫ ﮐدام زﺑﺎن ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﯾﺎن  6زﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد:
آﻟﻣﺎﻧﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ
ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد
ﺗرﮐﯽ
روﺳﯽ
ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾد و ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺗﺳت  MYSKILLSﺷرﮐت ﮐﻧﯾد
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد در اﯾن ﺗﺳت ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧود در آژاﻧس ﮐﺎر ﯾﺎ در ﻣرﮐز ﮐﺎر ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻗﺑﻼ وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد

