
تعرف ع� ا�زيد من ا�رشادات بخصوص تعي	 ا�وظف	 ممن يحظون �ستٍو عاٍل من ا�ح�اقية
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 مجموعة فيزا – ٢٠٢٠

 .مسح نقص ا�واهب لسنة ٢٠١٨ ا�تاح ع� مان بور جروب -

 .٢- مسح عام ٢٠١٥ الصادر عن جمعية إدارة ا�وارد الب�ية

٢- مكتب إحصاءات العمل ا£مري¢

 ٥ اس�اتيجيات لتعي	 موظف	 �ستٍو عاٍل من
 ا�ح�افية

 ³كن أن تساهم مسألة تطبيق اس�اتيجية تعي	 قوية ® خفض معد�ت دوران ا�وظف	 وتقليل ا�ال ا�نفق فيª يتعلق بالتعي	

با�ضافة إ« تعي	 أفراد �ستٍو عاٍل من ا�ح�افية، وكذلك يساهم ذلك ® أن يحظى م�وعك بكفاءة أع� ويحقق أرباح أك´

 يجتهد ٤٥٪ من أصحاب العمل ع�

 ا�ستوى العا�ي للعثور ع� ا�وظف	

 ممن يتمتعون با�هارات التي يكون

أصحاب العمل ا�ذكورين بحاجة إليها

 تم العثور ع� ٧٠ ٪ من جميع

الوظائف من خÇل الشبكات
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 قم بتوضيح أهم ما تتمتع به العÇمة التجارية الخاصة بك

 للموظف	 ا�رشح	

 حدد ا�زايا الفريدة للعمل ® م�وعك بدءا من ا�ستقرار

الوظيفي وصو� إ« الحصول ع� خصومات ع� منتجات ا��وع

 القيام بعمليات التواصل باستمرار وبصورة متسقة والريادة من 

خÇل عرض القيمة التي يقدمها م�وعك

 بناء سمعتك باعتبارك عÇمة تجارية ملتزمة بتشجيع موظفوها

ع� تحقيق النمو

 تعامل مع ا�رشح	 بطريقة لطيفة من خÇل ا�تابعة باستمرار

والرد الÏيع

 افصل م�وعك واجتذب مقدمي طلبات العمل ممن يحظون �ستٍو عاٍل من

ا�ح�افية من خÇل وصف ما تتميز به Ñكتك

 قم بإعداد منشورات بخصوص الوظائف ا�تاحة لديك، بحيث تعكس

ا�نشورات ا�ذكورة بدقة Ñكتك وا�نصب الوظيفي ا�تاح

 إجادة كتابة ا�نشورات ا�عدة بخصوص الوظائف

 قدم مزايا الوظيفة، ومن بينها ا�جازات

مدفوعة ا£جر أو إجازة ا£مومة أو ا£بوة

 قم بإدراج نطاق لتحديد الراتب وذلك استنادا إ«

ا��وعات ا£خرى التابعة لقطاعك ومنطقتك

 حدد التوقعات بوضوح

 وا�ؤهÇت العليا ا�طلوبة

وا�هام ا£ساسية للوظيفية

 قدم تعليªت مباÑة بخصوص تقديم

طلبات شغل الوظائف ا�تاحة

 تعت´ ا�قابلة �ثابة فرصة لك وللمرشح	 لضªن أن الوظيفة الشاغرة تتناسب مع ا�وظف

وضªن أن ا�وظف يتناسب معها

 قم بإعداد قاÝة بالتساؤ�ت ذات

́ة وا£هداف  الصلة التي تتعلق بالخ

الوظيفية وا�هارات الÇزمة

 قم بدعوة ا�وظف	 الحالي	

للمشاركة ® ا�قابÇت

 تجريب منصات الوظائف ا�تخصصة

 ابحث عن ا�واقع ا�رتبطة تحديدا بقطاعك بدءا من تلك ا�واقع

ا�رتبطة بعمليات البيع بالتجزئة وصو� إ« ا�واقع ا�عنية بالتكنولوجيا

 حدد ما إذا ا�وقع يعلن عن عروض موسمية أو وظائف بالقطعة أو

فرص عمل للمتطوع	

 ابحث ® مواقع العمل ذات الصلة بقطاعك حيث ³كنك

 ن� الوظائف ا�تاحة، بحيث ³كنك اجتذاب ا�وظف	 من

مجموعة أكÞ تخصصا وتضم بعض ا�واهب

 فهم أن ا�قابÇت منعقدة �صلحة كل ا�وظف ومالك ا��وع

 � تتوقف عند التعي	. تعت´ مسألة التعرف ع� كيفية ا�حتفاظ با�وظف	 الجيدين جزاء مهª من أجزاء الحصول ع� موظف	

 جيدين؛ و³كنك تحويل ا�وظف	 الواعدين إ« موظف	 ذوي قيمة عالية من خÇل تشجيع ا�وظف	 عن طريق ا�ع�اف بنقاط

قوتهم وما حققوه من منجزات وتقديم الفرص لهم لتحقيق النمو من خÇل التدريب وا�رشاد وما إ« ذلك
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 كن مستعدا لäجابة ع� استفسارات

 ا�وظف	 ا�رشح	 بشأن Ñكتك

وا�نصب الوظيفي ا�تاح

 ان� الوظيفية ع´ وسائل التواصل ا�جتªعي، مثل لينكد إن

وتوي� وفيس بوك

 اطلب من شبكتك ا�وسعة الوصول إ« أي شخص قد يكون

مهتª بشغل هذه الوظيفة

 اطلب من ا�وظف	 الحالي	 أو الزمÇء ن� الوظيفية ا�تاحة

وا�عÇن عنها ضمن شبكتهم

 تذكر أن أفراد ا£åة وا£صدقاء وا�وظف	 السابق	 وا£فراد

 ا�مكن ا�تصال بهم ا�تاح	 ع� وسائل التواصل ا�جتªعي قد

يكونون موارد مفيدة للغاية عند قيامك بالبحث عن مرشح	

 ا�ستفادة من شبكتك

٤٥٪

 ما يصل إ« ٥ أضعاف راتب الفرد

 هو ما ³كن أن يكلفه التوظيف

السيئ £صحاب العمل
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