وزارة الموارد البشرية والتوطين –
دليل مستخدم صاحب العمل
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نطاق الدليل
هذه الوثيقة دليل مستخدم ﻷصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف الباحثين عن عمل باستخدام بوابة وزارة الموارد
البشرية والتوطين ).(MOHRE

المقدمة
سيسمح هذا الدليل ﻷصحاب العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالقيام باﻷنشطة التالية على بوابة :MOHRE
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

تسجيل  /تسجيل الدخول كصاحب عمل.
نشر الوظائف المتاحة للمرشحين للتقدم بالطلب.
إدارة الوظائف المنشورة.
البحث عن السير الذاتية للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف.
ترتيب للمقابﻼت وتعيين المرشحين.

تفاصيل خدمات صاحب العمل
عندما تزور الموقع  ،www.mohre.gov.aeاضغط على الخدمات ،خدمات التوطين ثم انقر على "البرنامج الوطني
للتوظيف في القطاع الخاص" ,عند النقر على موقع البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص سوف يأخذك على
صفحة الخدمات.

ستتيح لك صفحة الخدمة عرض الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تسجيل صاحب العمل
للتسجيل الجديد  -انقر على "التسجيل مستخدم جديد" في القائمة .اختر "تسجيل صاحب العمل".

أدخل التفاصيل في نموذج التسجيل:
إذا قام صاحب العمل باختيار القطاع الخاص ،أدخل رقم المؤسسة )رمز الشركة( للتحقق من المعلومات من تسهيل.

يحتاج صاحب العمل إلى التحقق من رقم الهاتف المحمول عن طريق النقر على "إرسال رمز المرور" وكتابة كلمة
المرور الخاصة المرسلة الى هواتفهم المحمولة.

يجب على صاحب العمل قبول الشروط واﻷحكام ،لعرض الشروط واﻷحكام ،انقر فوق رابط "عرض".
من أجل تقديم المعلومات الخاصة بك انقر على زر "التسجيل" ﻹكمال التسجيل.
بمجرد إكمال التسجيل ،سيحصل صاحب العمل على إشعار التسجيل على بريده اﻹلكتروني للتحقق من البريد اﻹلكتروني.

حالما يتم تسجيل صاحب العمل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين:
• تتحقق وزارة الموارد البشرية والتوطين وتنشط الحساب في البوابة.
• سيتم تعيين جميع أصحاب اﻷعمال المسجلين لمدير عﻼقات العمل المخصص )مدير عﻼقات التوظيف( ،بنا ًء علی
موقع إمارة أصحاب العمل ،وموظف مخصص للتوظيف )مسؤول التوظيف(.
• سيكون الدور الرئيسي لمدير عﻼقات التوظيف هو ضمان رضى أصحاب العمل وسيكون بمثابة جهة اﻻتصال الرئيسية
لصاحب العمل.
• بمجرد تسجيل صاحب العمل سيكون قادرا على نشر الوظائف الشاغرة.
• عرض وتعيين المتقدمين

تسجيل الدخول
بمجرد تسجيل صاحب العمل ،يمكنه "تسجيل الدخول" باستخدام بيانات اﻻعتماد الخاصة به .سيسمح ذلك بمشاهدة الملف
الشخصي وتحديثه ،ونشر الوظائف ،وبحث عن الباحثين عن عمل ،ترشيح و جدولة مقابﻼت للباحثين عن عمل المسجلين
في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

لوحة القيادة
عند تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتوطين من قبل صاحب العمل باستخدام بيانات اعتماده المسجلة،
ستظهر الشاشة التالية مع "لوحة القيادة" مع تقديم المعلومات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الوظائف الشاغرة  -النشطة وغير النشطة
عدد الباحثين عن العمل الذين تقدموا بطلبات على تسهيل وتوطين
عدد المرشحين المنضمين
قائمة السير الذاتية المطابقة
عدد الترشيحات المعلقة والمقبولة
إحصائيات المقابلة
اﻻحصائيات العروض

نشر الوظائف
يمكن لصاحب العمل نشر فرص العمل عن طريق تحديد خيار "نشر" من عﻼمة التبويب.

مﻼحظة :لنشر وظيفة ،يجب استكمال المعلومات الواردة في الشاشة أدناه من قبل صاحب العمل وحفظها من خﻼل تحديد
خيار "حفظ".
مﻼحظات:





ﻻ يمكن تعديل تفاصيل الوظيفة بمجرد النقر على زر "حفظ"  ،لذلك من المهم إدخال جميع التفاصيل بشكل
صحيح قبل حفظ المهمة.
بمجرد نشر الوظيفة ،سوف يكون هناك بحث آلي في البوابة للتحقق من توفر المرشحين اﻹماراتيين المناسبين
للوظيفة الشاغرة.
إذا قام صاحب العمل بنشر وظيفة شاغرة جديدة لشغل وظيفة شاغرة مماثلة بالفعل ،وتظهر الحالة "قيد التقدم" ،
فﻼ يمكنهم اﻻستمرار في نشرها.
يمكن لصاحب العمل نشر المزيد من الوظائف  /الشواغر بالنقر فوق "إضافة المزيد من الوظائف".





إذا تعذر على صاحب العمل العثور على مرشح إماراتي ليتناسب مع معايير وظيفته ،فسوف تظهر الحالة "ﻻ
يوجد تطابق" ويمكنهم بعد ذلك المضي قد ًما في "كتابة عرض العمل" بالنقر فوق "متابعة".
يرجى مﻼحظة  -ﻻ يمكن تعديل تفاصيل الراتب المحددة ،بمجرد إدخالها ،لنوع الوظيفة المحدد.
يمكن نشر جميع الوظائف الشاغرة على بوابة تسهيل أو بوابة توطين .الوظائف الشاغرة ستكون واحدة من
نوعين:
أ -نشطة :جميع الوظائف الشاغرة النشطة هي شواغر مع المتقدمين المتطابقين التي تم العثور عليها خﻼل
عملية المطابقة ولم يتم تمرير تاريخهم المستهدف أو لم يتم إغﻼقها بعد من قبل صاحب العمل أو إدارة
مخاطر المؤسسات.
ب -منتهية صﻼحيتها :جميع الوظائف الشاغرة دون المتقدمين المتقدمين أو التي انتهت تواريخ اﻷهداف أو تم
إغﻼقها من قبل صاحب العمل أو إدارة مخاطر المؤسسات.

إدارة الوظائف
تسمح هذه الميزة لصاحب العمل بمشاهدة كل حاﻻت نشر وظائفه )نشط ،منتهي الصﻼحية ،مغلق أو ملغى(.

الميزات اﻷخرى المتاحة هي "طلب المزيد من السيرة الذاتية"" ،إغﻼق طلب الوظيفة" .كل من هذه الخيارات سوف
يرسل إخطارا إلى مدير عﻼقات التوظيف الخاصة بهم ﻻتخاذ مزيد من اﻹجراءات.
يمكن البحث عن الوظائف التي نشرها الباحثون عن عمل عن طريق إدخال التاريخ "من" و "إلى" أو "الكل" .سيتم سرد
جميع الوظائف التي نشرها صاحب العمل للفترة المحددة بالحالة مثل "مخطط"" ،قيد المعالجة"" ،تم اﻹلغاء"" ،مغلق".
ضا
يمكن لصاحب العمل أيضا "طلب المزيد من السيرة الذاتية" إذا كان غير راض عن المرشحين الحاليين .يمكن أي ً
إغﻼق الوظائف الحالية باستخدام "طلب إغﻼق الوظيفة" إذا لم يعد الوضع مطلوبًا.

"طلب المزيد من السيرة الذاتية"
عند اختيار هذا الخيار ،سيتم إرسال إشعار إلى مدير عﻼقات التوظيف الخاص بهم ،والذي سيتخذ اﻹجراء الﻼزم ﻹرسال
المزيد من السيرة الذاتية المطابقة.

"اغﻼق الطلب"
في أي مرحلة قبل انتهاء صﻼحية الوظيفة ،يمكن لصاحب العمل طلب إغﻼق الوظيفة ،وذلك بالنقر على رمز طلب
اﻹغﻼق أدناه واستشهاد سبب ذلك .بعد ذلك يتم تمرير هذا الطلب إلى مسؤول عﻼقات العمل للموافقة عليه وكذلك إلى
لجنة عليا إن وجدت.

بنا ًء على موافقة جميع اﻷطراف المعنية من وزارة الموارد البشرية والتوطين ،سيتم إغﻼق الوظيفة المطلوبة ويمكن
لصاحب العمل بعد ذلك التقدم للحصول على طلب وظيفة في تسهيل.
في حالة الرفض ،يتعين على صاحب العمل متابعة العملية المحددة أعﻼه.

البحث عن الباحثين عن عمل
يسمح هذا الخيار لصاحب العمل بالبحث في السيرة الذاتية للمرشح عن وظائفه المنشورة.
عند اختيار هذا الخيار ،تظهر الشاشات أدناه ،حيث يتعين على صاحب العمل إدخال المعايير الصحيحة حسب دور
الوظيفة .عند إدخال المعايير ،سيعرض الزر "بحث" جميع السيرة الذاتية المرشحة التي تطابق المعايير .عندئذ يكون لدى
صاحب العمل خيار معاينة السيرة الذاتية للمرشحين بشكل فردي عن طريق النقر على اسم الباحثين عن عمل.

يمكن مشاهدة السيرة الذاتية بالنقر فوق "معرف الباحث عن عمل" في شاشة البحث

ترشيح الباحثين عن عمل
يمكن لصاحب العمل ترشيح الباحث عن عمل عن طريق اختيار القائمة من شاشة البحث والنقر على زر "إضافة إلى
الوظيفة".

سيتم إخطار الباحثين عن عمل المرشحين وسيتم عرض حالة كل الباحث عن عمل في صفحة قائمة الباحثين عن عمل

قائمة الباحثين عن عمل
يمكن البحث عن جميع الباحثين عن عمل الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف شاغرة متاحة عن طريق خيار
"مرحلة"" ،الحالة".

سيظهر الباحثون عن عمل حسب البحث المحدد ،إلى جانب حالة التطبيق ،أي "معلق" أو "مدعو" أو "مرفوض" أو
"محدد".
بالنسبة "للمرشحين المختارين ،يمكن لصاحب العمل" جدولة مقابلة " أو " توليد خطاب عرض "باستخدام الخيار
المناسب.

إذا تم تحديد خيار "جدولة مقابلة" ستظهر شاشة جديدة )انظر الشاشة أدناه( ،حيث يتعين على صاحب العمل إكمال
المعلومات التالية مثل "مرحلة المقابلة" "تاريخ المقابلة" "لوحة" "الوضع" " جولة "و" مكان "

مقابلة الباحث عن عمل قبول  /رفض



بمجرد جدولة المقابلة ،يمكن للباحثين عن عمل تسجيل الدخول على بوابة توطين لعرض المقابﻼت المجدولة
وتقرر إما قبول  /رفض أو إعادة جدولة المقابلة.
عندما يقوم الباحث عن عمل بالنقر فوق "قبول" ،سيتم قبول المقابلة وسيتم إرسال رسالة تلقائيًا إلى صاحب
العمل ،مدير عﻼقات التوظيف ومسؤول التوظيف.





إذا رفض الباحث عن العمل إجراء المقابلة فعليه تقديم سبب الرفض.
إذا قام الباحث عن عمل بإعادة جدولة المقابلة ،فسيتم إرسال إخطار إلى صاحب العمل ومدير عﻼقات التوظيف
ومسؤول التوظيف مع تاريخ  /وقت إجراء المقابلة المطلوبة للباحثين عن عمل.
عند قبول المقابلة من قبل الباحث عن عمل ،سيتمكن صاحب العمل من رؤية أيقونة مقابلة للمﻼحظات ،بمجرد
اختيار الباحث عن العمل للمقابلة ،يمكن لصاحب العمل تحديد موعد المرحلة التالية من المقابلة من خﻼل النقر
على جدول المقابلة ،وستتبع نفس عملية قبول المقابلة ورفضها.

إدارة العرض
يمكن ﻷصحاب العمل إدخال تفاصيل العرض وتحميل خطاب العرض في هذه الوحدة بمجرد أن يمر الباحث عن العمل
بالمقابلة.
يمكن إنشاء العرض عن طريق إدخال تفاصيل العرض مثل قسمة العرض واﻻستقالة وتاريخ اﻻنضمام ورسالة العرض.

بمجرد قبول الباحث عن العمل عرض العمل ،يمكن لصاحب العمل تحديث حالة العرض ويتم توظيف الباحث عن العمل
لهذه الوظيفة.

