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 أساسيات استخدام منصة 

 قائمة التدقيق 
رخصة استخدام  ُيرجى استخدام قائمة التدقيق هذه كتذكير بالخطوات التي يمكنك اتباعها للبدء في تحقيق أقصى استفادة من 

 على الفور.  منصة

   إنشاء ملفك الشخصي على.
برجاء البحث عن فرص لتحسين ملفك  

. ُيرجي الحرص  الشخصي على 
فة على استخدام اسمك الحقيقي وإضا

صورة احترافية لك. كما ُيرجي التأكد من  
إدراج اسم شركتك الحالية وإضافة ملخص  

 متقن. 

 

  .من داخل المشروع، يمكنك    إنشاء مشروع
بسهولة استئناف البحث الذي كنت ُتجريه  

من حيث توقفت في المرة األخيرة أو 
يمكنك إجراء بحث جديد ونشر وظيفة  

وإدارة المتقدمين. يساعدك المشروع على  
تتبع حالة المرشحين الذين ينتقلون من  
مرحلة ألخرى في عملية التوظيف التي  

مشروعاتك مع  تقوم بها ويمكنك مشاركة 
أعضاء فريقك لتعزيز التعاون والحد من  

تكرار العمل عندما يقوم عدة أشخاص  
 بتحديد مرشحين لنفس الوظيفة. 
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  "استعراض "مجتمع المواهب
بمجرد إنشاء مشروعك،   الخاص بك. 
تلقائًيا بإجراء عملية بحث   يقوم 

"مجتمع المواهب" صفحةمدمجة داخل  
داخل ذلك المشروع، بناًء    

على المعايير التي أدخلتها. هذه هي روعة  
 ابتداء سير عملك في منصة 

 بإنشاء مشروع. 

 

    تحسين نتائج البحث بواسطة عوامل
ف عوامل  عند قيامك بإضافة أو حذ  التصفية.

التصفية إلى البحث الذي تجريه، سيتم تعديل  
االقتراحات فوًرا لتقديم المصطلحات  

 األنسب. 

 

   للتركيز على   يمكنك استخدام
من   المتقدمين المحتملين المهتمين.

المرجح أكثر أن يستجيب المتقدمون  
المحتملون المهتمون بشكل إيجابي 

شركتك.   لمحاوالت التواصل معهم من قبل
يمكنك عرض المرشحين المحتملين الذين  
تقدموا سابقا لوظائف في شركتك، أو الذين  

يتفاعلون بالفعل مع عالمتك التجارية 
)المتابعون والذين أبدوا اإلعجاب أو علقوا  

على شركتك تزيد فرص استجابتهم لرسائل  
 التي ترسلها لهم(.  
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  يسمح لك بريد   .إرسال رسالة
إرسال رسالة مباشرة إلى  

المرشحين المحتملين، دون الحاجة إلى  
معلومات االتصال. إنها أفضل طريقة  

للتواصل مع المرشحين السلبيين 
  رسائلوالمذبذبين واجتذابهم. باستخدامك  

، بداًل من البريد اإللكتروني، يمكنك  
 استخدام ميزات منصة 

لتتبع الردود التي تصلك وقياس   المدمجة
 فعالية اتصاالتك. 

 

 .ستجد على منصة    التعاون مع فريقك
العديد من األساليب لتحسين   

مستوى التعاون مع أفراد فريقك وتجنب  
تكرار األعمال ذاتها. ويستطيع أي شخص  

على لوحة التحكم الخاصة بحسابك أن يرى  
النشاط الذي يتم على أحد الملفات  

الشخصية. يمكن إضافة الشارات والحاالت  
بينما تتواصل أنت وزمالؤك في الفريق مع  

ن مشاركة المشروعات  المرشحين. ويمك
مع أفراد الفريق،    رسائلونماذج 

كما يمكن مشاركة الملفات الشخصية مع  
مدراء التوظيف والزمالء ضمن الفريق 

 الواحد. 

 

 .يرجى الحرص على   االستمرار في التعلم
وارد  للحصول على م مركز التعّلمزيارة 

إضافية مترجمة إلى لغات مختلفة  
ستساعدك في االستفادة إلى أقصى حّد من  

 . رخصة استخدام منصة
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