
 
 

 Australia Workskil   با در ارائۀ خدمات   
                                    .می نماید یرهبر ،کیفیت  
  

 

 گردید؟ می کارمند دنبال به 

  

یک سازمان غیر انتفاعی و خیریه هستیم که متعهد به  ما 

، یاستخدام خدماتاز راه دگرگونی شکل زندگی مردم 

ما .  ناتوانان می باشیم بهخدمت به بومیان و ، یبهداشت

 .، کار فرمایان و کارمندان خویش می باشیمدلسوز مشتریان

 

و غیر یک سازمان سراسری  Workskil Australiaنهاد 

استرالیایی ها سال  53که مفتخر است بیش از انتفاعی است 

خود اتکایی اجتماعی پشتیبانی  را در نیل به اقتصاد پایدار و

 .نموده است

خدمات استخدامی، ما این خدمات را با ارائۀ گستره ای از 

ومیان و خدمات کارورزی، خدمات ناتوانان، جوانان، ب

وبی، استرالیای جنلز، یو سر نیوساوتارتماعی در ساج

ما هر روز . انجام می دهیم استرالیای غربی و ویکتوریا

 :سخت می کوشیم تا

 برای راو خدمات اجتماعی  خدمات استخدامی با کیفیت 

 افراد جویای کار فراهم کنیم

   ارائه خدمات تخصصی استخدامی  و خدمات اجتماعی

، افراد دارای روانی اریمبیبه افراد جوان، افراد دارای 

 ناتوانی و همچنین استرالیایی های بومی

 یع تأمین نیروی کار مورد نیاز  کسب و کارها  و صنا

 از راه  خدمات استخدامی با کیفیت ؛ و 

 ارائه  طرح های کارورزی با کیفیت به جامعه. 

 

 گردید؟ می کار دنبال به 

 

 چشمداشتخدمات استخدامی بدون همزمان ما به رایگان 

 . ارائه می نماییم

 :به شما و کسب و کارتانت خدم توانایی ما در گیچگون

  

  بخشی از آن   یافراهم آوردن چرخۀ کامل استخدامی- 

 !است خود شماآن باانتخاب 

 خدمات رایگان و بدون چشمداشت 

  نیمه ماهریا  غیر ماهرمتخصص استخدام کارگران 

 کارآموزییا  یتوانمندی  در حمایت از نوآموز 

 مأموریت هایی ی در سطح وسیع یا خدمات استخدام

جایی که شغلی یافت شود هر  – یک باربرای  تنها

 !خواهد بود برای ما ارزشمند

  گوناگونی نیروی کار؛ های توانمندی در تأمین نیاز

دارای بومی و افراد افراد استخدام تخصص در 

  ناتوانی

 برای  دتوانمندی در اداره یارانه های دولتی دستمز

 های استحقاقی معیارپایۀ استخدام های بعدی تان بر 

 53.000  از کار جویانی که به دنبال فرصت نفر

 استخدامی بعدی خود هستند

  ،با چنان توانمندیعضوی از شبکۀ نیروی کار ملی 

در سطح ملی و  طرح های استخدامی را می تواند که 

 .اجرا نمایدوسیع  یر سطحد
 

 

 

 

 

 
 

  575 967 1300  شماره بابا تیم مهربان استخدام ما  آیا آگاهی بیشتری می خواهید؟
 .بگیریدتماس  care@workskil.com.au  :ایمیل با یا



Workskil Australia is a leader in 
the provision of quality services.

We are a not-for-profit and charitable 
organisation committed to transforming 
people’s lives through employment, health, 
Indigenous and disability services. We care 
about our clients, employers and staff. 

Workskil Australia is a national not-for-profit 
organisation, with over 35 proud years of 
supporting Australians to achieve sustained 
economic and social self-reliance.

We do this by providing a range of employment, 
work experience, disability, youth, Indigenous 
and community services across New South 
Wales, South Australia, Western Australia and 
Victoria. We work hard every day to: 

• Provide quality employment and community 
services to people seeking work.

• Provide specialist employment and community 
services to young people, people with mental 
illness, people with a disability and Indigenous 
Australians.

• Meet the labour needs of business and industry 
through quality recruitment services; and

• Deliver quality work experience projects across 
to the community. 
 

At the same time, we offer a no cost 
recruitment service with no obligations.

How we can help you and your business: 

• End to end recruitment or components – your 
choice!

• Free service and no obligations.
• Specialists in unskilled and semi-skilled 

recruitment.
• Able to support apprenticeships or 

raineeships.
• Large scale national or one off recruitment 

assignments – every vacancy is valued!
• Able to meet workforce diversity 

requirements; specialising in Indigenous and 
Disability.

• Able to administer Government Wage 
Subsidies for your next recruit, based on 
eligibility requirements.

• 45,000 candidates looking for their next job 
opportunity.

• A member of the National Workforce Network, 
which is able to deliver national and large scale 
diversity recruitment initiatives.

Looking for work? Looking for staff?

Want to learn more? Contact our friendly employment 
team on 1300 967 575 or email care@workskil.com.au
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