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المواهب بواسطة المنشورات  جذب
 الوظيفية 

، تتوّفر خوارزمية  . عندما تنشر وظيفة على وظائف قد تهتم بها، يتم عرض وظائفك على األعضاء من خالل توصيات مخصصة بالوظائف من خالل اقتراحات على 

ة األعضاء الذين تتوافق ملفاتهم الشخصية مع المعلومات التي نشرتها، إًذا حتى لو لم يكن هؤالء األعضاء يبحثون عن عمل، فقد تثير الفرصتطابق بين الوظيفة التي نشرتها وبين 

 الجديدة اهتمامهم. 

 نشر وظيفة 
 توجد العديد من الطرق يمكنك من خاللها الشروع في نشر وظيفة:

 في الصفحة الرئيسية "الوظائف"من قائمة   .1

 عملية إنشاء المشروع أثناء  .2

 ضمن مشروع موجود بالفعل .3

 قائمة "الوظائف" 

نشر  والنقر فوق " الوظائف"ُيرجى وضع المؤشر فوق " 

 .وظيفة"

 

 عملية إنشاء مشروع

بمجرد إدخالك لتفاصيل المشروع في عملية إنشاء  

قبل  "إضافة منشور وظيفة" المشروع، ُيرجى النقر فوق  

 االنتهاء من إنشاء المشروع.

 

 مشروع موجود بالفعل

ضمن  "نشر وظيفة" بعد إنشائك مشروع ما، يرجي النقر فوق  

 . ""  صفحة
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 عملية نشر الوظيفة، فإن الخطوات التالية ستكون هي نفس خطوات النشر، بغض النظر عن النقطة التي بدأت منها. بمجرد شروعك في 

 الشركة .1

لكي يتم ربط الوظيفة  الشركةيمكنك اختيار اسم شركتك من القائمة المنسدلة 
 بصفحة شركتك. 

 

 المسمى الوظيفي  .2

ُيرجى إدخال مسمى وظيفي للمنصب. ما عليك سوى بدء الكتابة في حقل  
وستظهر قائمة تشمل المسميات الوظيفية الموحدة  المسمى الوظيفي 

المقترحة. اإلجراء المتبع هو اختيار أحد المسميات الوظيفية الُمقترحة. تعود  
ال  المسميات الوظيفية الموحدة بنتائج بحث أفضل وتعمل على زيادة احتم

قسم "الوظائف التي قد تهتم بها" لدى المرشحين  ظهور الوظيفة في  
 المحتملين.

                      

 الموقع الجغرافي  .3

والذي   –التي تشير بدقة إلى مكان العمل  المدينة أوعنوان الوظيفة يرجي كتابة 
ربما يكون مختلًفا عن عنوان مكتب الشركة. وسيضمن هذا أن تستهدف  

الموقع الصحيح وأن تظهر الوظيفة التي نشرتها على الملفات الشخصية 
. إذا أمكن، ُيرجى مشاركة العنوان بالكامل حتى  المستهدفة على 

احتساب الوقت الذي يحتاجون إليه للتنقل يومًيا  يستطيع المرشحون المحتملون 
 بين المكتب ومكان اإلقامة بسهولة. 

ليشمل الموظفين عن ُبعد،   إذا كنت ترغب في توسيع نطاق  
وتحديد البلد أو المنطقة يرجي إضافة عالمة في مربع "هذه وظيفة عن ُبعد" 

بمجرد نشر الوظيفة، سيرى الباحثون عن   التي ُيسمح فيها بالعمل عن ُبعد.
الوظائف أن الوظيفة تسمح بالعمل عن ُبعد، باإلضافة إلى المكان الذي يجب أن  

 ظيفة ليكون مؤهاًل للعمل عن ُبعد. يقيم فيه الباحث عن الو

                      

 المهام الوظيفية ومجال عمل الشركة  .4

. ُيرجى اختيار  مجاالت عمل للشركةو  مهام وظيفيةيمكنك إضافة حتى ثالث 
المجال للدور الوظيفي أو لمؤسستك. في حال كانت وظيفتك مخصصة لدور  

ا وظيفًيا فريًدا، فإّن اختيار مهام وظيفية أوسع نطاًقا   محدد أو تحمل مسمًّ
يمكن أن يضمن وصول الوظيفة التي تنشرها إلى مجموعة أكبر من األفراد. في  

 المهام الوظيفيةن، فيمكنك تغيير حال الحظت أنك ال تجد األشخاص المناسبي
 للحصول على نتائج مختلفة. مجاالت عمل الشركةو
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 "نوع التوظيف" و "مستوى األقدمية"  .5

 من القوائم المنسدلة.   "مستوى األقدمية" و  "نوع التوظيف" يرجى اختيار 

                          

 وصف الوظيفة .6

اعتبار وصف الوظيفة نقطة إنطالق  ُيرجى إدخال وصف الوظيفة. يجب 
للمحادثة. ومن المفترض أن تأسر انتباه المرشحين من الجمل القليلة  
األولى. عندما يرى أفضل المرشحين الوظيفة التي نشرتها، تريدهم أن  

يشعروا بالفضول وأن تحّفزهم على االتصال بك لمعرفة المزيد عن  
 فرصة العمل هذه.

 

 المهارات .7

على فهم   يرجى إضافة الكلمات المفتاحية للمهارات لمساعدة 
المعايير التي تبحث عنها بشكل أفضل وزيادة فرص مشاهدة المرشحين  

المناسبين لوظيفتك. اإلجراء المفضل عند اختيار المهارات هو تحديد  
 أهمها والتركيز على المهارات الضرورية فقط. 

 

 توجيه المتقدم   .8

االختيار من بين خيارات توجيه المتقدمين هذه بناًء على السياسات  يرجى 
 واإلجراءات التي تتبعها شركتك. 

. ُيتيح الخيار األول للمتقدمين التقدم للوظيفة مباشرة على   
يمكنك اختيار إذا كان يتعين على المتقدمين إرفاق سيرة ذاتية قبل 

 التقديم. 

يعمل الخيار الثاني على توجيه المتقدمين إلى الموقع اإللكتروني أو نظام  
لشركتك لكي يقوموا بالتقدم للوظيفة. في حال   تتبع المتقدمين 

، فاحرص على ربط هذه  قررت توجيه المتقدمين خارج 
الوظيفة مباشرًة بالوظيفة ذاتها المنشورة على موقعك بداًل من ربطها  

لوظائف. فلكل نقرة إضافية وخطوة إضافية بهدف تقديم طلب  بموقع ل
إلى   40، يفقد الوظيفة عبر اإلنترنت بعد مغادرة المتقدم موقع 

من المتقدمين اهتمامهم بالوظيفة وال يكملون إجراءات تقديم   50%
 الطلب. 

 

 اسم المشروع  .9

بالوظيفة أو إنشاء مشروع  ُيرجى اختيار مشروع موجود بالفعل مرتبط 
 جديد. من هنا ستتمكن من جمع وإدارة جميع المتقدمين للوظيفة.

  )لعرض مسودة لمنشورك الوظيفي( أو فوق "معاينة" يرجى النقر فوق  
 . "متابعة"
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 اسئلة االختبار .10

عندما تقوم بنشر وظيفة يدوًيا، يكون لديك خيار إضافة أسئلة اختبارية.  
سُيطلب من كل متقدم اإلجابة على األسئلة التي تضيفها هنا لكي يتقدم  

إلى وظيفتك. ستتمكن بعد ذلك من انتقاء المرشح المالئم بناًء على  
 إجاباتهم.  

عدم قبول  عند إضافتك لسؤال اختباري أو أكثر، سيظهر حقل رسالة 
المتقدم أسفل حقل السؤال. يمكنك تشغيل أو إيقاف رسائل عدم القبول 
واختيار ما إذا كنت تريد األرشفة التلقائية للمتقدمين الذين ال يستوفون  

جميع المؤهالت "المطلوبة". يمكن أيضًا القيام بتخصيص رسالة عدم  
 القبول.

 . متابعة"انقر فوق " 

 

 

 الوظيفة ناشر  .11

يمكنك نشر هذه الوظيفة بصفة شخصية أو بالنيابة عن زميل لك في  
الشركة. وُيعتبر إظهار الملف الشخصي لناشر الوظيفة طريقة ممتازة 
 لتشجيع المرشحين على التواصل معه بشأن تفاصيل الوظيفة المتاحة. 

 

 تقييم المهارات .12

معرفتهم بالمهارات التي يسمح "تقييم المهارات" للمتقدمين بإثبات 
أضفتها من خالل إكمال التقييمات الخاصة بتلك المهارات. يساعدك ذلك  

في التأكد من أن المرشحين لديهم معرفة أو مهارات أساسية قبل عملية 
 المقابلة.

حسب اإلقتضاء، يمكنك تضمين تقييم )تقييمات( المهارات ذات الصلة 
ختيار "تقييم المهارات" ذات الصلة بالوظيفة التي تنشرها. يمكنك كذلك ا

 . "إضافة تقييم المهارة"من القائمة بعد النقر فوق  
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 تتبع الوظائف  .13

"معرف وظيفة صاحب  و "متعقب البكسل" حسب اإلقتضاء، يمكنك إدخال  
 لتتبع وظائفك المنشورة. العمل" 

 

 الحوافز واالمتيازات .14

أسباب للبحث   5يضع الباحثون عن عمل الحوافز واالمتيازات ضمن أهم  
عن وظيفة جديدة. يمكنك جعل وظيفتك أكثر جاذبية للمرشحين  

 المحتملين بعرض بعض الحوافز واالمتيازات التي تقدمها شركتك.

 

 األجر .15

 كالمكافآت. ُيرجى ذكر أساسي الراتب وأية معلومات إضافية بشأن األجر 

في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، إذا عمد األعضاء الذين  
يحملون المسمى الوظيفي المعين في شركتك إلى مشاركة معلومات  

، فسيوّفر الموقع معلومات عن الراتب  حول رواتبهم على 
 المقدر لوظيفتك.

 وسيكون نطاق الراتب المقدر:  

لضمان أال يبدو وكأّن  تجارية لموقع موسوًما بالعالمة ال •
 شركتك تصادق عليه.

من خالل  مرئًيا فقط لألعضاء الذين شاركوا رواتبهم  •
 . 

إذا اخترت إدخال بيانات الراتب المحدد للوظيفة، فستلغي هذه البيانات  
للراتب وستظهر المعلومات على أنها متوفرة من ِقبل   تقدير 

 صاحب العمل على الوظيفة التي نشرتها. 

 لنشرها.  "إنهاء" عند االنتهاء من صياغة منشور الوظيفة، يرجى النقر فوق  

 

 شارك وظيفتك 
ب. ننصحك  هو عبارة عن شبكة تواصل اجتماعية احترافية، وليس منتدى للوظائف. بعد أن تنشر الوظيفة، ال تنتظر فحسب وتأمل أن يراها المرشح المناس  إّن موقع  

 بمشاركتها مع شبكتك اإلحترافية، وإذا كنت تعمل مع مدراء توظيف فاطلب منهم مشاركتها أيضا. 

 لى مشروعك، حيث يمكنك بسهولة مراجعة وإدارة المتقدمين للوظيفة والمطابقات المقترحة.بمجرد نشر وظيفتك، ستنتقل تلقائًيا إ
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 ."منشور الوظيفة"  صفحةمن داخل مشروعك، ُيرجى النقر فوق  .1

 مشاركة".انقر على ِزر "  .2
 

يرجى اختيار أين تريد مشاركة منشور وظيفتك. يمكنك مشاركة منشور الوظيفة   .3
  و و   على 

 

 نصائح سريعة 
 استخدم شبكتك الخاصة لزيادة عدد المشاهدات إلى أقصى حد.  •

 وإضافة رابط الوظيفة إلخطار زمالئك ومعارفك بشأن الوظيفة المتاحة.  قم بتحديث حالتك على   •

 . و  من خالل مشاركتها على شبكات التواصل االجتماعي مثل  يمكنك توسيع نطاق وصول المرشحين إلى وظائف  •

 ة مباشرة.يمكنك إضافة منشور عن الوظيفة على مدونات التوظيف وإضافة رابط صفحة الوظيف •

 وسيساعد اإلعالن عن الوظيفة عبر هذه المواقع في زيادة معدالت رؤيتها وسيسمح لك بالعثور على أفضل المرشحين بسهولة. 


