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»المباني« شاركت في المعرض

الستقطاب الشباب الطموح

مشاركة مميزة لـ »بوبيان« 
في المعرض لجذب الكفاءات

العمر: »إيكويت« رفعت 
العمالة الوطنية 12% خالل عامين

باس���تقطاب وتعيني وتطوير 
واحملافظة على أفضل الكفاءات 
الوطنية لضمان منو الش���ركة 
وجمي���ع املوظف���ني على حد 

سواء.
العم���ر: يتم تقييم  وقالت 
األداء السنوي لكل موظف بناء 
على ضوابط تتسم بالكثير من 
املوضوعية والشفافية وتشمل 
املوظف ومس���ؤوله املباش���ر، 
حي���ث يقوم���ان مع���ا بتقييم 
جميع االجنازات طبقا ملجموعة 
من املعايي���ر التي تنمي حس 
االنتم���اء ل���دى املوظف، ويتم 
التقييم جنبا إلى جنب مع خطة 
النظري  التدريب  شاملة تضم 
والعملي لتطوير قدرات ومهارات 

املوظف.

قال���ت ش���ركة ايكوي���ت 
للبتروكيماوي���ات انه���ا قامت 
بزيادة نسبة عمالتها الوطنية 
من الكويتيني مبا يزيد على %12 
من مجموع املوظفني خالل اقل 
من سنتني في عامي 2009 و2010 
وذلك ضمن موارد بشرية تضم 
أكثر من 25 جنسية من مختلف 

دول العالم.
ومبناس���بة رعاية ش���ركة 
الف���رص  ايكوي���ت ملنت���دى 
الوظيفي���ة الس���ابع »وظائف 
إعادة  2010« مبشاركة برنامج 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
الفترة  التنفيذي للدولة خالل 
الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر 
والذي تنظمه مجموعة ڤيجن، 
أوضحت مديرة املوارد البشرية 
في الشركة عبير سليمان العمر 
ان اختي���ار ه���ؤالء املوظفني 
وغيرهم مبن���ي على املؤهالت 
والقدرات املهنية لتحقيق احد 
األهداف اإلستراتيجية للشركة 
املتمثل في استقطاب الكويتيني 
ذوي الكفاءات العالية والراغبني 
ف���ي التميز املهني واكتس���اب 
خبرات عاملية. وأضافت العمر 
بالنسبة لش���ركة ايكويت فإن 
تعيني العمال���ة الوطنية ليس 
ملجرد االمتثال للنسبة املقررة 
للموظفني الكويتيني في شركات 
القطاع اخلاص، بل األمر مرتبط 

انطالقا من سياسة حتفيز الشباب الكويتي للعمل في القطاع 
اخلاص تواصل ش���ركة املباني مش���اركتها في معارض الفرص 
الوظيفية، حيث تشارك في املعرض السابع، الستقطاب الشباب 

الطموح الباحث عن فرص عمل في القطاع اخلاص.
وأش���ارت الشركة في بيان صحافي الى حرصها على املشاركة 
بصورة دورية في العديد من املعارض التي تقام لهذا الغرض كل 
عام، والتي تتيح الفرصة للطلبة واخلريجني للتعرف عن قرب على 
الفرص الوظيفية املتوافرة وطبيعة العمل في املؤسسات والشركات 
املختلفة، حيث يتواجد موظفي الش���ركة طيلة أيام املعرض للرد 
على أسئلة واستفس���ارات زوار املعرض الراغبني بالتعرف على 
الش���ركة. وأكدت أهمية مثل هذه املع���ارض التي يحرص العديد 
على زيارتها والتي تس���تقطب بدورها الكفاءات الشابة والباحثة 
عن فرص للعمل حتقق من خاللها طموحاتها، الس���يما ان القطاع 

اخلاص أصبح جاذبا للشباب الكويتي.

ش���هد جناح بنك بوبيان املشارك في منتدى الفرص الوظيفية 
السابع الذي نظمته خالل األيام ال� 3 املاضية شركة فيجن، برعاية 
إس���تراتيجية من برنامج إعادة هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، إقباال مميزا من الش���باب الكويتي من اجلنسني 
من الراغبني في التعرف على الفرص الوظيفية املتاحة في البنك 

الذي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية في البنك عادل احلماد ان 
بنك بوبيان يولي موارده البشرية الوطنية اهتماما خاصا من خالل 
توفير أعلى مستويات التدريب وإكسابها اخلبرات الالزمة والتي 
تؤهلها للعمل في القطاع املصرفي الذي يعتبر من أكثر القطاعات 
تطورا. وأضاف في تصريح صحافي ان البنك خالل العام احلالي 
واستمرارا لسياسته في دعم العمالة الوطنية باعتبارها جزءا من 
مسؤوليته جتاه املجتمع قام بإجراء سلسلة من التعيينات وتوظيف 
مجموعة من الشباب الكويتي من اجلنسني سواء من أولئك الذين ال 
يزالون في بداية سلمهم الوظيفي او ممن ميتلكون اخلبرة والذين 

استقطبهم العمل في املجال املصرفي اإلسالمي.
وأشار الى ان التطورات االخيرة التي شهدها البنك لم تؤثر على 
اإلطالق في سياس���ة البنك التوظيفية او سياسته جتاه توظيف 
الكويتيني بل العكس فإن هذه التطورات والتي ترتبط باإلستراتيجية 
اجلديدة للبنك تستلزم املزيد من التوسع في استقطاب الكفاءات 
الوطنية للعمل في البنك. وأشار في هذا اإلطار الى سياسة البنك 
التوسعية في مختلف مناطق الكويت حيث يتوقع افتتاح املزيد 
من الفروع خ���الل الفترة املقبلة ضمن خطط البنك للوصول الى 
30 فرع���ا خالل 5 س���نوات وهو ما يتطلب اس���تقطاب املزيد من 

الشباب الكويتي.

إقبال من الشباب على جناح »املباني« داخل املعرض

جناح البنك في املعرض

المشاركون واصلوا تقديم الفرص الوظيفية للشباب الطموح

العجمي: اختتام »وظائف 2010« وسط نجاح كبير
ان املنتدى شهد خالل فترة إقامته العديد 
من الدورات التدريبية وورش العمل من 
قبل العديد من اجلهات املش���اركة وهو 
ما يدل على ان املش���اركة في هذا العام 
مميزة، الفتا إلى أن اإلقبال على املعرض 
من قبل الشباب يعتبر جيدا إلى حد كبير 
سواء على مس���توى الفترة الصباحية 

أو املسائية.
وأوضح أن الشباب الذين يترددون 
عل���ى جن���اح املش���روعات الصغيرة 
يستفس���رون عن نوعية املش���روعات 
التي متولها الشركة وطبيعة املشاركة، 
واملميزات التي تقدمها الشركة للشباب 
الراغبني في خوض غمار جتربة األعمال 
احلرة وكذلك الش���روط املطلوبة، كما 
يخصصون جزءا من استفساراتهم عن 
أكثر املشاريع الناجحة والقطاعات التي 

ميكن إقامة مشروعات خاصة فيها.
وأعرب عن تفاؤله بالوعي الذي يتمتع 
به اجليل اجلديد حول أهمية املشروعات 
الصغيرة ودروها في دعم االقتصاد احمللي 
خاصة مع خطة التنمي���ة التي أقرتها 

حكومة الكويت مؤخرا.
أما مس���ؤول أول املوارد البشرة في 
الكلية االس���ترالية جابر املالح فقال ان 
منتدى الفرص الوظيفية يتميز هذا العام 
بالتنظيم املتميز، كما أن نوعية الباحثني 
عن عمل تتمتع بوعي كبير، مشيرا إلى 
أن طلبات التوظيف في الكلية االسترالية 
تشير إلى أن هناك باحثني عن عمل لديهم 

مستوى تعليمي مميز.

موظفيها بأحدث البرامج التدريبية في 
العديد م���ن املجاالت وخاصة في مجال 
اإلدارة واحلاسب اآللي فضال عن مهارات 

خدمة العمالء.
وأشار املعوش���رجي إلى ان منتدى 
الفرص الوظيفية يعد من أهم املنتديات 
الوظيفية التي تقام في الكويت سواء من 
حيث التنظيم أو املشاركات، الفتا إلى ان 
منتدى الفرص الوظيفية السابع يضم 
كبرى الش���ركات الكويتية في مختلف 
املجاالت، مؤكدا أن »الوطنية لالتصاالت« 
حترص على املش���اركة سنويا في هذا 
املنتدى إميانا منها بضرورة االستمرار 
في دع���م العمالة الوطني���ة من ناحية 
واس���تقطاب أفضل الكفاءات من ناحية 

أخرى.
من جهته قال املوظف بقسم املوارد 
البشرية في البنك األهلي املتحد بدر الصقر 
ان البنك يتلقى يوميا العديد من طلبات 
التوظيف بنظام الدوام اجلزئي، مشيرا 
إلى ان اغلب املتقدمني من حملة الثانوية 
العامة ويدرسون باجلامعات املختلفة 
ولكنهم يحرصون على اكتساب اخلبرات 
الالزمة أثناء دراس���تهم اجلامعية قبل 

االلتحاق بسوق العمل بعد التخرج.
ولفت إلى ان املتقدمني بطلبات توظيف 
لدى البنك يستفس���رون عن كثير من 
التفاصي���ل مبا ينم ع���ن ثقافة ووعي 

كبيرين.
من جانبه قال مسؤول التسويق في 
شركة املشروعات الصغيرة محمد الرميح 

اجلديدة فرصا متميزة للشباب في جميع 
املجاالت.

وفي هذا الصدد، قال مس���ؤول أول 
العالقات اخلارجية للموارد البش���رية 
في شركة الوطنية لالتصاالت مشاري 
املعوشرجي ان الشركة تقدم خالل املنتدى 
عش���رات الوظائف في مختلف إدارات 
الش���ركة، وذك في ظل سعيها الدؤوب 
لتلبية احتياج���ات عمالئها في جميع 

أرجاء الكويت.
وذكر أن الفرص التي تقدمها الشركة 
خالل انشطة املنتدى كبيرة وفي كثير 
من املج���االت ولكنها تتواف���ر أكثر في 
قطاع خدمة العمالء، مؤكدا على حرص 
الوطنية« عل���ى تطوير  »االتص���االت 

أهداف املنتدى.
وأش���اد العجمي بدور برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة في حل مش���كلة البطالة وخلق 
فرص وظيفية للش���باب الكويتي ذات 
ميزات مناسبة، ودوره في تعزيز األمان 
الوظيفي لدى العاملني في القطاع اخلاص 

من الشباب الكويتي. 
وعن أهمية تنظيم هذا املنتدى بشكل 
سنوي، قال خميس العجمي إن مجموعة 
ڤيجن حرصت على أن تنظم هذا احلدث 
بأسلوب يتناسب مع احتياجات السوق، 
وأنها تسعى خللق أفكار مناسبة للسوق 
لتحقق نتائج ترقى بصناعة املعارض 
واملؤمترات وتعمل على تطويرها لتكون 
على مستوى الشركات الكويتية، وتلبي 
احتياجاتها. مؤكدا أن الربع األول من العام 
املقبل سيشهد عددا من االنشطة املبتكرة 
واجلديدة في صناعة املعارض واملؤمترات 
بتنظيم من مجموعة ڤيجن التي سوف 
تضيف له���ذا الس���وق مفاهيم جديدة 

وحديثة وأساليب أكثر احترافية.
هذا وقد واصلت الشركات الكويتية 
التي  الوظيفية  الف���رص  إعالنها ع���ن 
تقدمها للش���باب الكويتي من اجلنسني 
عبر منتدى الفرص الوظيفية الس���ابع 
»وظائف 2010« الذي تقام انشطته برعاية 
إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وتنظمه 
مجموعة ڤيجن والذي تنتهي انشطته 
اليوم، حيث يوف���ر املنتدى في دورته 

اختتم منتدى الفرص الوظيفية السابع 
انشطته أمس بعد أن استمرت لثالثة أيام، 
حيث حظي بحضور مميز للمؤسسات 
املشاركة واملتدربني الذين التحقوا بورش 
العمل والندوات التي قدمت خالل املنتدى، 
والزيارات كانت كثيفة من قبل جمهور 

املنتدى من املهتمني.
الرئيس  املناس���بة أعرب  وفي هذه 
التنفيذي ملجموعة ڤيجن املنظمة للحدث 
خميس العجمي عن شكره وتقديره لدور 
الشركات املشاركة والتي قدمت فرصا 
وظيفية مميزة في أهم القطاعات وهي: 
قطاع البن���وك واالتصاالت وصناعات 
البترول. باإلضافة إلى بعض املجاالت 
األخرى. حيث حظي الش���باب بفرص 
مميزة خالل املعرض من خالل اختبارات 
حتديد املستوى املعتمدة لدى الشركات 
والتي قدمها املنتدى مجانا ليسهل عملية 
إلى ندوات مميزة  التوظيف. باإلضافة 
قدمتها الشركات وورش عمل قدمها كل 
من بيت التمويل الكويتي وشركة زين 
لالتصاالت وشركة ايكويت وشركة رايت 
الكويت،  تراك واجلامعة األميركية في 
باإلضافة إلى إدارة املشروعات الصغيرة 
في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.
كما تقدم العجمي بالشكر إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان الراعي الرسمي للمنتدى ممثال 
بعبدالعزيز الزبن رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية والذي ساهمت رعايته في دعم 

عبير العمر

خميس العجمي


