إدارة التوظيف
استمارة عرض المهن الشاغرة

Vacancies Application Form
Reset

SEND

*بيانات المنشأة  /الوحدة
رقم السجل التجاري /الوحدة
عنوان المنشاة  /الوحدة
شقة رقم Flat No
هاتف العمل

*Company/Unit Details
االسم التجاري

CR / Unit Number

Address of company /Unit
طريق رقم
مبنى رقم Building No

Office Telephone No

Establishment Name

مجمع رقم

Road No

الفاكس

Block No

الهاتف النقال

Fax No

البريد اإللكتروني

E-mail

المنطقة

Mobile No

ص.ب

P.O.Box

*بيانات الوظيفة الشاغرة
الوظيفة الشاغرة

Job Vacancy

الراتب األساسي

Basic Salary

*Vacancies Data
العدد  No.الجنس Sex

العمر Age

□ ذكور
□ اناث
□ ذكور واناث

الوظيفة الشاغرة

Job Vacancy

الراتب األساسي

Basic Salary

Working Hours

Allowances
Social

موقع العمل

Working Place

من From..............................................:
إلىTo..................................................:
□ نظام جزئي □ نظام كلي □ نظام النوبات

مواصالت

Transport

أخرى

إجمالي الراتب

Gross Pay

Others

التخصص
Specialization
duties and Responsibilities

العدد  No.الجنس Sex

العمر Age

□ ذكور
□ اناث
□ ذكور واناث

المالحظات

Skills and observations

أوقات العمل

Working Hours

Allowances
Social

موقع العمل

Working Place

منFrom.............................................. :
إلىTo..................................................:
□ نظام جزئي □ نظام كلي □ نظام النوبات

العالوات
اجتماعية

المؤهل الدراسي المطلوب
Qualification Requirement
مهام وطبيعة العمل

أوقات العمل

العالوات
اجتماعية

المؤهل الدراسي المطلوب
Qualification Requirement
مهام وطبيعة العمل

Area

مواصالت

Transport

أخرى

إجمالي الراتب

Gross Pay

Others

التخصص
Specialization
duties and Responsibilities

المالحظات

Skills and observations

الوظيفة الشاغرة

Job Vacancy

الراتب األساسي

Basic Salary

العدد  No.الجنس Sex

العمر Age

□ ذكور
□ اناث
□ ذكور واناث

عدد الشواغر

من From..............................................:
إلىTo..................................................:
□ نظام جزئي □ نظام كلي □ نظام النوبات

العالوات
اجتماعية

المؤهل الدراسي المطلوب
Qualification Requirement
مهام وطبيعة العمل

أوقات العمل

Working Hours

Allowances
Social

موقع العمل

Working Place

مواصالت

أخرى

Transport

إجمالي الراتب

Gross Pay

Others

التخصص
Specialization
duties and Responsibilities

Vacancies Total

اسم صاحب العمل /الشخص المسئول

المالحظات

Skills and observations

عدد المهن

Occupations Total

الهاتف النقال
Mobile No

Business Owner Name / Person In Charge

التاريخ
Date

لالستعمال الرسمي فقط

For Official Use Only
تسويق  /معارض التوظيف

اعتيادي
Normal

Marketing /Job fair expo

التاريخ

تم تسليم الطلب من قبل

Date

Received By

رقم اإليداع

تاريخ اإليداع

Request No

Request Date

اسم المنسق

مركز التوظيف

coordinator name

employment center

الرجاء ملء االستمارة وإرسالها عن طريق البريد اإللكترونيKindly fill the form and send it by email: vacancies@mlsd.gov.bh :
لالستفسار يرجى االتصال على األرقام التاليةFor any query please call: 17873805 / 17873804 / 17873802 / 17873632 / 17873797 :

