
 روش های اخذ جاب آفر 
 یا پیشنهاد شغلی ازکانادا



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری امور من 

یا  RCICمشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،ICCRCمهاجرت کانادا 

زندگی من صرف این می شود که .اصطالحا وکیل مهاجرت

اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی حقوق 

مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی کاناداپاس ارائه می 

 i3شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه گذاری استارت آپ .دهیم

Capital  گام به گام با بهترین متخصصین و مشاورین در خدمت

اهداف کارآفرینانی است که برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد 

و همچنین در کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز . کرده اند

بین رسمی از وزارت کار ایران برای تحقق برنامه های کاریابی 

 .کوشیمموکلین پارسی زبان می المللی 



 
 کانادامختصری بر دریافت جاب آفر از 

 

یک جاب آفر یا همان پیشنهاد شغلی برای ورود به داشتن 

امتیازات می تواند بسیار مهم باشد و پروسه اکسپرس انتری 

توانید به کمک شما می . داردفراوانی را برای شما به همراه 

یک پیشنهاد کاری از کشور کانادا، با سرعت بیش تری به کار 

یک زندگی عادی در این روند برسید و در نهایت خیلی زود 

 .کشور را آغاز کنید

این که شانس شما برای دریافت پیشنهاد شغلی در برای 

کشور کانادا افزایش پیدا کند، باید تخصص ویژه ای داشته 

باشید، تسلط به زبان انگلیسی و فرانسوی و همچنین مدرک 

 .تحصیلی شما می توانند شما را به این برگ برنده برساند

 



 
 روش های اخذ پیشنهاد شغلی از کانادا

 
موارد زیر نمونه ای از روش های دریافت جاب آفر از کانادا را 

 :به شما معرفی میکنند 

 کانادااستفاده از شرکت های کاریابی در •

 کانادااز شبکه سازی برای کاریابی در استفاده •

با کارفرما از راه های دریافت پیشنهاد شغلی ارتباط •

 کانادادر 

 کشورمشاغل کانادا راهی برای کاریابی در این بانک •

 کانادااز راه های دریافت جاب آفر از لینکدین •

های کاریابی مسیری برای رسیدن به پورتال •

 پیشنهاد شغلی در کانادا
 
 



ویژگی های یک پیشنهاد شغلی معتبر در 
 انتریسیستم اکسپرس 

 

طور عمومی پیشنهاد شغلی در سیستم اکسپرس انتری زمانی معتبر به 

 :است که

 تمام وقت باشد نه فصلی•

 .باشدحداقل برای یک سال •

 .باشد Bیا  A، 0در لیست مشاغل سطح •

که متقاضی دریافت می کند باید به صورت مکتوب ارائه پیشنهادی 

شود و شامل حقوق و همچنین کسورات احتمالی باشد، وظایف فرد در 

آن به طور کامل تشریح شده باشد و شرایط کاری از جمله ساعات کاری 

را نیز  LIMAدر بسیاری از مواقع کارفرمایان باید . در آن ذکر شده باشد

 . برای نیروی کار دریافت کنند



راهکارهایی برای افزایش شانس دریافت  
 پیشنهاد کار از کانادا

 
 
داشته دقت . استفاده کنیدیک روزمه دقیق و بروز رسانی شده از •

باشید که کلیه سوابق آموزشی و شغلی که نزدیک به شغل 
 .  درخواستی شما است در این روزمه وجود داشته باشد

 
شما هیچ گونه اگر . را بسیار فعال و پیگیر نشان دهیدخودتان •

کارفرما یک به بازخوردی از ارسال درخواستتان دریافت نکرده اید، 
ایمیل ارسال کنید و از او بپرسید که آیا رزومه شما به دست آن ها 

این می تواند به کارفرما نشان دهد که در . رسیده است یا خیر
 .دارداختیار گرفتن این شغل برای شما اهمیت 

 
تردید مشاغلی که در سایت های مختلف می بینید، ممکن بدون •

این وجود همه آن ها را با  .است برای شما بسیار جذاب باشد 
انتخاب نکنید و از میان آن ها به صورت گلچین شده چند گزینه را 

 .  انتخاب کنید

 



 کاناداپاس؟چرا 
ما می دانیم که تصمیم به مهاجرت، اگر چه تصمیمی سرشار از •

امید و هیجان است ولی موکلین مان نگرانند و سواالت بسیاری 
 .دارنداز مسیر مهاجرت و آینده 

 
ما هم جای شما بوده ایم و نگرانی های یک مهاجر را می •

 .شناسیم
 
کلمه به کلمه مکاتبات و برگ برگ اسناد، تصاویر، شواهد و قرائن •

الزم برای تامین نظر اداره مهاجرت کانادا و افسر مسئول رسیدگی 
 .میشودبا دقت تنظیم 

 
یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان خاطر از •

مطلوبیت است که از دفتر ما خارج و برای رسیدگی به اداره 
 .شدمهاجرت مزبور ارسال خواهد 

 
ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق هستیم و موفق •

 .می مانیم
 


