
Đang tìm việc làm? 
Chúng tôi là một tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận 
quyết tâm chuyển đổi cuộc sống của người dân 
qua các dịch vụ nhân dụng, y tế, Người Bản Địa 
và khuyết tật. Chúng tôi quan tâm đến khách 
hàng, chủ nhân tuyển dụng và nhân viên của 
chúng tôi. 

Workskil Australia là một tổ chức toàn quốc phi 
lợi nhuận, với hơn 35 năm tự hào về việc hỗ trợ 
cho người Úc đạt được sự tự lực bền vững về 
phương diện kinh tế và xã hội. 

Chúng tôi làm điều này bằng cách cung cấp một loạt 
những dịch vụ nhân dụng, kinh nghiệm làm việc, 
khuyết tật, thanh niên, Người Bản Địa và cộng đồng 
khắp các tiểu bang New South Wales, Nam Úc, Tây 
Úc và Victoria. Hàng ngày chúng tôi nỗ lực làm việc 
để: 

• Cung cấp các dịch vụ nhân dụng và cộng đồng
có phẩm chất cho những người tìm kiếm việc
làm.

• Cung cấp các dịch vụ chuyên môn về nhân dụng
và cộng đồng cho người trẻ tuổi, người mắc bệnh
tâm thần, người khuyết tật và Người Úc Bản Địa.

• Đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp và
công nghiệp qua các dịch vụ tuyển mộ có phẩm
chất; và

• Cung cấp các dự án thu thập kinh nghiệm làm
việc có phẩm chất khắp nơi trong cộng đồng.

Đang tìm kiếm nhân viên? 
Đồng thời, chúng tôi cung cấp một dịch vụ tuyển mộ 
miễn phí không có nghĩa vụ chi phối. 

Cách thức chúng tôi có thể giúp quý vị và doanh 
nghiệp của quý vị: 

• Dịch vụ tuyển mộ từ đầu đến cuối hoặc các
thành phần – tùy theo sự lựa chọn của quý vị!

• Dịch vụ miễn phí và không có nghĩa vụ chi phối.
• Chuyên viên tuyển mộ trong các lĩnh vực không

có tay nghề và bán kỹ năng.
• Có thể hỗ trợ cho việc học nghề hoặc tập sự hành

nghề.
• Công tác tuyển mộ dứt điểm một lần hoặc có quy

mô lớn trên toàn quốc - mọi nhiệm vụ cần được
điền khuyết đều có giá trị!

• Có thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của lực
lượng lao động; chuyên môn về Người Bản Địa và
Người Khuyết Tật.

• Có thể quản trị các khoản Trợ Cấp Tiền Lương
của Chính Phủ cho việc tuyển mộ kế tiếp của quý
vị, căn cứ theo các yêu cầu để hội đủ điều kiện.

• 45.000 ứng viên đang tìm kiếm cơ hội việc làm kế
tiếp của họ.

• Mạng Lưới Lực Lượng Lao Động Toàn Quốc
(National Workforce Network), có thể cung cấp
những sáng kiến tuyển mộ đa dạng có quy mô
lớn và trên toàn quốc.

Muốn tìm hiểu thêm? Quý vị hãy liên lạc với toán dịch vụ nhân dụng thân 
thiện của chúng tôi qua số điện thoại 1300 967 575 hoặc email 
care@workskil.com.au 

Workskil Australia là tổ chức dẫn đầu trong 
 

việc cung cấp các dịch vụ có phẩm chất. 

mailto:care@workskil.com.au


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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