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على  المهنية  الصفحات  من  اإلستفادة 
 

إمكانية الوصول إلى المواهب المناسبة من خالل أخذهم في جولة حقيقية ذات طابع شخصي داخل   تمنحك الصفحات المهنية على  

شركتك وثقافتها الفريدة للعمل وبياناتها المستهدفة للوظائف التي تطابق مهاراتهم وخبراتهم. ستتعرف من خالل ورقة النصائح هذه على  

 . الصفحات المهنية لشركتك على عند استكشاف   التجربة التي يمر بها أعضاء 

 الصفحة الرئيسية 
التحديثات التي نشرتها مؤسستك وتفاعلها مع مجتمع األعضاء وكذا الشركات أو المدارس أو العالمات التجارية المنتسبة   الصفحة الرئيسيةتعرض 

 إليها الشركة. 

 

 صورة خلفية

 موجز تحديثات شركتك.

قائمة تصفح علوية  

للتبديل بين الصفحات 

 المختلفة.
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 صفحة "نبذة عنا" 
 معلومات حول حجم المؤسسة ومجالها ومواقعها الجغرافية وغير ذلك.  نبذة عنا" توفر صفحة "

 

 

 

 

مطلوب هنا وصف موجز،  

اإللكتروني  رابط إلى الموقع 

الخاص بالشركة، ومعلومات  

 أخرى عنها. 

الموقع الجغرافي  

 والخريطة اختياريين. 

: هي كلمات التخصصات

تساعد في توجيه  دليلية

المرشحين المناسبين إلى 

صفحتك وهي ليست  

 مطلوبة، ولكن يوصى بها. 
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 صفحة "طبيعة العمل في الشركة" 
ثقافة العمل في شركتك من خالل الصور والشهادات والمحتوى الذي كتبه الموظفون والمزيد. فهي   "طبيعة العمل في الشركة" تعرض صفحة  

من بمثابة لوحة غنية للشركات لتروي قصتها الحقيقية عليها. يمكن لإلداريين التحكم فيما يظهر على الصفحة، ويمكنهم إنشاء مجموعة متنوعة  

. يرى الزوار بشكل تلقائي المحتوى ذي الصلة بهم استناًدا إلى ملفهم  فحات الجمهور المستهدف" "صطرق العرض المخصصة، والتي يشار إليها بـ  

"طريقة  . فمثاًل، سيتم تقديم محتوى إلى "مهندس" ذي صلة باهتمامات "مهندس". ومع ذلك، يمكن للزوار اختيار  الشخصي على  

 أو "المحاسبة"، لمعرفة ما ستشاهده هذه الجماهير المستهدفة.  مختلفة عن ذلك، مثل "التسويق"   عرض للجمهور المستهدف" 

 

سيؤدي وضع مقطع  

فيديو أو صورة عالية 

الدقة أعلى عالمة  

"طبيعة العمل التبويب 

إلى جذب  في الشركة" 

 انتباه الزائر.

يمكن للزوار اختيار  

"صفحات الجمهور  

من عالمات    المستهدف" 

 التبويب. 

ُتتيح  صور الشركة:

للزوار التفاعل مع  

 شركتك. 

 شهادات الموظفين:

تروي القصة الداخلية  

بواسطة أقوى سفراء  

 عالمتك التجارية. 

يمكنك عرض أعضاء  

الفريق حتى يتسنى  

للمشاهدين معرفة  

 المزيد عنهم. 

ويمكنك تسليط الضوء  

على أحداث أو تفاعالت 

ثقافية معينة إلعطاء 

المزيد من األفكار حول  

 ماهية العمل بالشركة.
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 صفحة "الوظائف" 
المتقدمين المتميزين إلى وظائفك الشاغرة من خالل تقديم توصيات شخصية وبيانات عن الشركة للمرشحين. ويتم   "الوظائف" ُتوّجه صفحة  

ا لكل مشاهد للصفحة، بناًء على ملفه الشخصي، مما يساعد المرشحين على تقييم مدى مالءمتهم للوظائف المتاحة بشكل  تخصيصها تلقائيً 

 أفضل. 

 

يمكن   إنشاء تنبيه وظائف:

للمرشحين المحتملين للوظيفة 

تعيين تنبيه وظائف إلخطارهم عندما  

تقوم شركتك بنشر وظائف على  

تطابق خبراتهم   

 م. ومهاراته

يرى الزوار    وظائف تم نشرها حديثا:

قائمة بوظائف شركتك المنشورة 

مؤخًرا. فيمكنهم النقر فوق مربع  

 الوظيفة لفتحها وعرض التفاصيل.

عرض العاملين في الوظائف  

تسمح للمرشحين   المقترحة:

المحتملين للوظيفة بالتأكيد أن 

مهاراتهم وخبراتهم تتطابق مع  

 الوظائف المقترحة. 

يشاهد الزوار   الوظائف المقترحة لك:

مجموعة مخصصة من الوظائف  

استناًدا إلى ملفاتهم الشخصية على  

. 
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 صفحة "األشخاص" 
بيانات عن الموظفين تتناول المسميات الوظيفية ومجاالت الدراسة والمهارات وما هي درجة زمالة زائر الصفحة   "األشخاص" فحة  تعرض ص

 معهم. يجب أن يكون للصفحة موظف واحد أو أكثر مرتبط بها. 

 

 

  

يرى الزائرون تحلياًل عن أين ُيقيم  

موظفوك الحاليون وأين درسوا.  

  "التالي" ويمكنهم النقر فوق  

 "ما الذي يقومون به" لمعرفة  

 و"ما الذي قاموا بدراسته" 

 و"ما هي مهاراتهم" 

 و"كيف تواصلتم" 

مشاهدة الملفات الشخصية 

 للموظفين الحاليين. 
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 صفحة "البيانات" 
لهم صالحيات وصول إلى بيانات فريدة من   وبعض مشتركي منصة   لألعمال و   المشتركون في حساب 

 للموظفين في شركتك.  نوعها للشركات. تستند التقديرات المعروضة على هذه الصفحة إلى الملفات الشخصية على  

 

الموظفين  : العدد اإلجمالي ألعضاء إجمالي عدد الموظفين

 مدى فترات زمنية.  بالشركة على

: توزيع ونمو  توزيع الموظفين وزيادة عدد العاملين لكل مهمة وظيفية

موظفي الشركة حسب المهمة الوظيفية األكثر تداواًل على مدى فترات 

 زمنية.

تتيح لك قائمة المهام الوظيفية تصفية التقرير استناًدا إلى المهمة 

 الوظيفية.

: العدد األكثر تداواًل لألشخاص الذين تم  عمليات التوظيف الجديدة

 .توظيفهم حديًثا على مدى فترات زمنية

: وهم الموظفون السابقون الذين كان لهم  سابقون بارزونموظفون 

المسمى الوظيفي السابق "نائب رئيس" أو مسمى وظيفًيا أعلى وانتهى  

 الماضية. 24عملهم في الشركة خالل األشهر الـ 

وهو إجمالي منشورات وظائف الشركة المتاحة  إجمالي الوظائف المتاحة:

مجّزأ بحسب مستوى األقدمية والوظيفة األكثر تداواًل  على 

 على مدى فترات زمنية.


