
 

  

  

HHOOWW  TTOO  GGEETT  IINN  TTOOUUCCHH  WWIITTHH  YYOOUURR  FFAAVVOORREEDD  CCOOMMPPAANNYY  UUsseeffuull  hhiinnttss  ccoommppoosseedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann--AArraabb  CChhaammbbeerr  ooff  IInndduussttrryy  

aanndd  CCoommmmeerrccee    

WWHHIICCHH  OOPPTTIIOONNSS  DDOO  YYOOUU  HHAAVVEE  TTOO  GGEETT  IINN  TTOOUUCCHH  WWIITTHH  AA  CCOOMMPPAANNYY        

TThheerree  aarree  ddiiffffeerreenntt  ooppttiioonnss  ffiinnddiinngg  aa  jjoobb..  IInn  ggeenneerraall  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  bbyy  rreeaaddiinngg  llooccaall  oorr  nnaattiioonnaall  nneewwssppaappeerrss,,  ffoorr  

iinnssttaannccee,,  oorr  yyoouu  ccaann  uussee  rreeccrruuiittmmeenntt  aaggeenncciieess  ssuucchh  aass  mmeettrraaccee..ccoomm..      

JJoobb  aaddvveerrttiisseemmeenntt    

CCoommppaanniieess  oofftteenn  pprroovviiddee  vvaaccaanntt  jjoobbss  iinn  jjoobb  aaddvveerrttiisseemmeennttss  iinn  llooccaall  oorr  nnaattiioonnaall  nneewwssppaappeerrss..  WWrriittee  oouutt  tthhee  pphhoonnee  nnuummbbeerr  aanndd  

rriinngg  tthhee  ccoommppaannyy  uupp  aanndd  aasskk  ffoorr  aann  aappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  aa  jjoobb  iinntteerrvviieeww..  BBeeffoorree  yyoouu  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  yyoouurr  ffaavvoorreedd  ccoommppaannyy  yyoouu  

sshhoouulldd  hhaavvee  aa  llooookk  oonn  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  aanndd  ggaatthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ffiirrmm  iittsseellff..  DDeeaall  wwiitthh  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  pprrooffiillee  ffoorr  

pprreeppaarriinngg  yyoouurrsseellff  rreeggaarrddiinngg  ttoo  aa  jjoobb  iinntteerrvviieeww..    

RReeccrruuiittmmeenntt  aaggeenncciieess  

OOnnee  ooff  tthhee  eeaassiieesstt  wwaayyss  ttoo  ffiinndd  aa  jjoobb  iiss  ttoo  aappppllyy  ffoorr  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  cceenntteerr  MMEETTRRAACCEE  aallllooccaatteedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann--AArraabb  CChhaammbbeerr  ooff  

IInndduussttrryy  aanndd  CCoommmmeerrccee..  FFiirrssttllyy,,  yyoouu  mmuusstt  rreeggiisstteerr  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  aadddd  yyoouurr  ddaattaa  oonnlliinnee  aanndd  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  jjoobb  aaddvveerrttiisseemmeennttss  oonn  

wwwwww..mmeettrraaccee..ccoomm..  TThheerree  iiss  nnoorr  cchhaarrggee  ffoorr  jjoobb  sseeeekkeerrss..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  tthhaatt  yyoouu  ppoosssseessss  aann  oowwnn  EE--MMaaiill--aaddddrreessss  ttoo  ggeett  tthhee  

ppaasssswwoorrdd..  YYoouu  hhaavvee  ttoo  ffiillll  oouutt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm..  AAfftteerr  aa  ssuucccceessssffuull  rreeggiissttrraattiioonn  yyoouu  rreecceeiivvee  yyoouurr  aacccceessss  ddaattaa  bbyy  eemmaaiill..  YYoouu  

ccaann  aallssoo  uuppllooaadd  cceerrttiiffiiccaatteess  aass  wweellll  aass  aa  pphhoottoo  ooff  yyoouu  oowwnn..    

FFoorr  ccoommppaanniieess  tthhee  wweebbssiittee  ooffffeerrss  sseevveerraall  ooppttiioonnss  ttoo  ssuuppppoorrtt  rreeccrruuiittiinngg..  FFoorr  aa  ffaavvoouurraabbllee  ffeeee,,  ccoommppaanniieess  ccaann  aacccceessss  

wwwwww..mmeettrraaccee..ccoomm  aanndd  llooookk  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  ccaannddiiddaatteess..  MMoorreeoovveerr,,  jjoobb  aaddvveerrttiisseemmeennttss  aarree  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee..  AAllll  rreeggiiss--

tteerreedd  ccaannddiiddaatteess  aarree  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  nneeww  jjoobb  ppoossssiibbiilliittiieess..  FFiinnaallllyy,,  wwee  ooffffeerr  ttoo  ccoonndduucctt  iinntteerrvviieewwss,,  sseelleecctt  ccaannddiiddaatteess  aanndd  pprrooppoossee  

tthhee  mmoosstt  qquuaalliiffiieedd  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy,,  tthhuuss  ggrreeaattllyy  rreedduucciinngg  tthhee  hhaassssllee  aanndd  ttiimmee  ffoorr  ccoommppaanniieess  ttoo  hhiirree  nneeww  ssttaaffff..  

CCoolllleeggee  aanndd  uunniivveerrssiittyy  ccaarreeeerr  ooffffiicceess  aanndd  nnoottiiccee  bbooaarrddss  

MMoorreeoovveerr,,  yyoouu  ccaann  uussee  tthhee  ccaarreeeerr  ooffffiicceess  ooff  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess..  HHeerree  yyoouu  wwiillll  ffiinndd  ccoommppeetteenntt  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  mmaattee--

rriiaallss..        
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