Đang
tìm việc?
Bạn muốn có trợ giúp cá nhân,
thích hợp để tìm việc không?
Tại Joblife chúng tôi cam kết lo liệu trợ giúp
bạn cần để đạt được những mục đích nghề
nghiệp và trở thành độc lập về tài chánh.
Nhân viên tư vấn tận tâm của bạn tại Joblife
Employment sẽ dành thời giờ để hiểu rõ
hoàn cảnh cá nhân của bạn, biết được những
chướng ngại bạn đối đầu để tìm việc, và làm
việc cùng bạn để triển khai kế hoạch cá nhân
hầu giúp bạn tìm được việc làm thực sự và
trợ giúp bạn giữ được công ăn việc làm.
Chúng tôi chú trọng đến khả năng của bạn và
kết nối bạn với những chủ nhân địa phương
đang tìm người với kỹ năng và lai lịch như bạn.

Chúng tôi chuẩn bị bạn sẵn sàng
cho công việc ra sao
Khai triển kế hoạch tìm việc cùng bạn
Sửa soạn bản sơ yếu lý lịch
Tìm việc
Thử việc để xây dựng sự tự tin
Kỹ năng và kỹ thuật trả lời
phỏng vấn tìm việc
Sử dụng huấn nghiệp và các khóa học

Và, nếu bạn là sinh viên hay thành viên
quân đội chúng tôi sẽ tạo điều kiện dễ dàng
giúp bạn chuyển đổi sang việc tự do.

Trợ giúp tài chánh giúp bạn mua quần
áo để trông sao thật chỉnh tề

Điểm tối ưu,dịch vụ chúng tôi
miễn phí.

Giúp bạn giữ kết nối qua điện thoại
thông minh, các ứng dụng và mạng
WIFI miễn phí tại văn phòng chúng tôi

Bạn sẽ được sử dụng chuyên phần ứng
dụng, Jobfind, để tìm việc, quản lý các
cuộc hẹn và luôn giữ kết nối với tư vấn
viên tìm việc của bạn cả ngày lẫn đêm.

Chúng tôi sẽ chủ động quảng bá bạn khắp
mạng kết nối với các chủ nhân và công ty
và làm việc cùng họ để họ hiểu biết rõ về ưu
điểm và kỹ năng và khả năng bạn có hầu
điền khuyết vào chỗ họ cần người làm.
Một khi bạn khởi sự công việc mới, cam kết
của chúng tôi không chấm dứt ở đó. Chúng
tôi sẽ cung cấp tất cả trợ giúp bạn cần, kể cả
việc liên lạc thường kỳ để xem bạn làm việc ra
sao và còn có điều gì khác nữa mà chúng tôi
có thể làm được để giúp bạn.

Một khi bạn đã tìm được việc
chúng tôi sẽ
Giữ liên lạc để chắc chắn bạn làm
việc tiến triển như ý
Bàn thảo và giải quyết những vấn nạn
mà bạn có thể gặp phải tại nơi làm việc
Nhận dạng và điền khuyết những
thiếu sót kỹ năng và huấn luyện
Chúc mừng thành quả của bạn

Mời thăm trang mạng chúng tôi để tìm
được văn phòng Joblife Employment tại địa
phương và biết thêm về dịch vụ chúng tôi.

Muốn đổi nơi lo liệu việc làm hay đăng ký với Joblife Employment?
Chỉ việc gọi chúng tôi qua số 1800 319 502
hoặc email chúng tôi qua contact@joblifeemployment.com.au
joblifeemployment.com.au

