تقوم الغرفة األملانية العربية للصناعة والتجارة عبر موقعها اإللكترونى
 www.metrace.comبتقدمي خدمات متخصصه في مجال التوظيف لتلبية احتياجات
الشركات في إيجاد أكفأ وأمهر املوظفني ،وتتمتع خدماتنا بالكفاءة والسرعة واجلدارة.
نعاهدكم بأن نكون عند ُحسن ظنكم بنا فى تقدمي خدمات مرنة تلبي كل متطلباتكم
واحتياجاتكم على حدة  ،إضافة إلى ذلك فإننا نقدم لسيادتكم خيارات متعددة بدءا
من استعراض بيانات الباحثني عن عمل ،ووصوال إلى مرحلة االختيار من بني املتقدمني.
وتشمل اخلدمات املقدمة اآلتى:
عرض كامل لبيانات الباحثني عن عمل في جميع القطاعات والتخصصات على النحو التالى:
 350جم

استعراض بيانات الباحثني عن عمل بالكامل ملدة ثالثة أشهر

 600جم

استعراض بيانات الباحثني عن عمل بالكامل ملدة ستة أشهر

 1,000جم

استعراض بيانات الباحثني عن عمل بالكامل ملدة سنة

طرح عدد غير محدود من الوظائف الشـاغرة على موقعنا اإللكترونى www.metrace.com
خالل فترة زمنية محدده ،مع إبالغ كافة املرشحني املسجلني لدينا عن تلك الوظائف عبر بريدهم
اإللكترونى ،كذلك يشمل هذا العرض امكانية الوصول لبيانات الباحثني عن عمل في جميع
القطاعات .اما عن تكلفة هذه اخلدمة فهي على النحو التالي:
 950جم

ملدة ثالثة اشهر

 1,750جم

ملدة ستة أشهر

 3,200جم

ملدة سنة

اختيار املرشحني املؤهلني ويشمل ذلك مراجعة السير الذاتية وإجراء املقابالت
الشخصية وانتقاء مجموعة مختارة من أفضل املرشحني املؤهلني للوظيفة ،وتعتمد
تكلفة هذه ااخلدمة على نوعية الوظيفة واملؤهالت املطلوب توافرها.
خصم خاص ألعضاء الغرفة األملانيه يصل لـ  % 10على كل خدمات التوظيف السابقة.

برجاء عدم التردد فى االستفسار عما
نقدمه من حلول تناسب احتياجاتكم!

The German-Arab Chamber of Industry and Commerce (GACIC)
offers with www.metrace.com new possibilities to support companies in hiring qualified personnel. It is efficient, fast and
reliable. Our promise is to meet your expectations with a flexible and individual service. We provide you with a wide range of
options according to your needs starting from giving access to
our jobseeker-databank up to the pre-selection of candidates:
Full access to www.metrace.com jobseekers’ database. This
gives you the option to search for candidates in all sectors:
350 EGP for three months
600 EGP for six months
1.000 EGP for one year

Placing unlimited vacancies on www.metrace.com during a certain
period, sending e-mails to all applicants in METRACE informing
them about your job advertisements, full access to jobseekers’ database included:
950 EGP for three months
1,750 EGP for six months
3,200 EGP for one year

Pre-selection of qualified candidates including CV check, conducting interviews and presenting a selection of the best-qualified candidates. The costs for this service depend on the job and necessary
qualifications.
Our members will enjoy a 10% discount on all the above-mentioned
fees.
Please ask also about our flexible
solutions according to your needs!

