
نقّدر التوظیف األخالقي



 Trans Gulf واحدة من الشركات التوظیف المحلیة الرائدة في    
Colombo (Pvt) Ltd 30 تعد شركة  سریالنكا. مع أكثر من 
 عاًما من الخبرة في مجال توفیر العاملین الى كافة أنحاء العالم. نحن
 إحدى الشركات الشریكة لشركة التوظیف السریالنكیة ذات السمعة
العمل صاحب  متطلبات  مع  یتناسبون  عماًال  دائًما  ونوفر   الطیبة 
التوظیف في  متخصصون  ونخن  للخدمة.  تجربة  أفضل   لضمان 
، ومالیزیا   ، األوسط  الشرق  في  عمالء  قاعدة  وخدمة   ،  المحلي 
 وسنغافورة ، وھونغ كونغ ، والعدید من البلدان األخرى ، حیُث قمنا
 بتوظیف أكثر من 100000 عامل منزلي خالل سنواتنا العدیدة في
.العمل

العاملة القوى  توظیف  في  مرموقة  كشركة  عمالئنا  بین   نشتھر 
 للعمالة األجنبیة ، ونضمن حل توظیفي سریع وفعّال یلبي متطلبات
االتصال جھات  من  واسعة  شبكة  خالل  من  عمالئنا   واحتیاجات 
 التجاریة. ونؤمن بعملیة توظیف عالیة المستوى وممارسات التوظیفیة
.األخالقیة التي تقدم تجربة و خدمة متمیزة لعمالئنا بنزاھة وشفافیة

من نحن؟



Trans Gulf (Pvt) Ltd.

�ات الزم�لة ال��

 Trans Gulf (TGL)تعتبر من الشركات التوظیف الرائدة لتقدیم االستشارات ،
 في كولومبو - سریالنكا ، وكان لھا القدرة لتعیین موظفین أجانب منذ أكثر من 30
 عاًما لمجموعات واسعة من الصناعات بما في ذلك الضیافة ، والسلع االستھالكیة ،

والبناء ، والصناعة ، ومجال السیارات ، والنقل والشحن
 نظًرا لكونھا الفائزة بالجائزة الوحیدة ألفضل أداء في ھذا المجال في سریالنكا

(TGL)

(IATA)



 أن نصبح 	كة توظيف محلية رائدة � �ي�نكا
�صحاب ا�نزلية  الع�لة  توف   ع�  وا�قدرة   ، 
 العمل � جميع أنحاء العا� مع تقديم مساهمة
.كب ة � ا�قتصاد الوطني

 العمل �سؤولية � مجال التوظيف ، وتوف 
 أفضل قوى عاملة �ي�نكية مع التنسيق ب�
 صاحب العمل وا�وظف لض�ن أفضل النتائج
.لك� الطرف� ا�عني�

جوائزنا
 نحن معروفون من قبل عم�ئنا ا�خلص� و� مجال
ناحية من  الخدمات  افضل  تقديم  ع�  القطاع   هذا 
.التوظيف الع�لة ا�نزلية

مهمتنا رؤ��نا



فة  إدارة مح��
  

حل ��ــــع مضمون

?Trans Gulfلماذا تختار   
� ا من التم�� أ��� من 30 عام�

� جميع
� مجال التوظ�ف المح�� ��

ة �� ا من الخ��  مع 31 عام�
التوظ�ف�ة حلول  لتقد�م  ة  الخ�� لدينا   ، العالم   أنحاء 
�
 المحل�ة وعال�ة المستوى لتناسب العد�د من متطل�ات ��

.السوق

ة عال�ة  ف��ق توظ�ف ذو خ��
� ذوي المهارات العال�ة    يتكون ف��ق التوظ�ف من مجموعة موظف��

ال�لدان حول من  للعد�د  المح��  التوظ�ف  مجال   �
��  �  ومتخصص��

ة للعثور ع� أفضل المواهب وتوظ�فها لتناسب  العالم ولديهم الخ��
متطل�ات عمالئنا

�ك المسؤول  ال��
ونضمن التوظ�ف  جهة  �صفتنا  الجد  محمل  مسؤولي�نا ع�   نتحمل 
� ب�� �الت�سيق  القضا�ا  من  ها  وغ�� الش�اوى  مع  للتعامل  فّعالة   خدمة 

� � لضمان تج��ة حسنة ل�ال الطرف��  .صاحب العمل والموظف��

 معاي�� توظ�ف�ة وتدر��ة عال�ة

� � مثالي�� � الذين لدينا اتصاالت �شطة معهم ، لدينا القدرة ع� إ�جاد موظف��  بواسطة بنك �الب�انات محوسب من المتقدم��
 الذين �لبون متطل�ات العمالء ��عة ، و�التا�� تقد�م حل خاٍل من المتاعب مع التواصل الفعال والفحص ال��ــــع وسهولة

� الموظف وعم�لنا ء ب�� �
.ت�سيق �ل ��

  خدمة ود�ة
ف وودود بنفس الوقت و�عمل �ش�ل ق��ب مع عمالئنا  ف��قنا مح��
 لفهم متطل�اتهم ، من اجل تقد�م تج��ة شخص�ة للعمالء وضمان

 .رضائهم ٪100 وق�مة �ستحق أموالهم

توظ�ف منظمة وتوف�� حلول  من للحفاظ ع� عمل�ة  ا  دائم�  �س� 
ا  أجل تور�د القوى العاملة لعمالئنا ، والوفاء �متطل�اتهم. ونضمن أ�ض�
خصوص�ة ضمان  مع  التكنولوج�ا  و�ستخدم  وفعالة  ��عة   

ً
 حلو�

.و��ة أصحاب العمل

FBR



لماذا �ستقدم من ��الن�ا؟
فإن  ، ث��ة  وثقافة  ط��ل  تار�ــــخ  ذات  ج��رة  ل�ونها  ا   نظر�
� لي�� � م�� عمال  توف��   �

�� ممتازة  �سمعة  تتمتع   ��الن�ا 
ع� الطلب  تزا�د  مع  العالم.  أنحاء  جميع   �

��  � ف��  مح��
� ، هناك أ��� من 1.5 مليون  العمال المهاج��ن ال��النكي��
من أ���  يهاجر  ب�نما  ال�الد  خارج  �عملون   عامل ��الن�� 
البنك تق��ر  و�حسب  ا.  سن��� للعمل  ��الن��   200000 
�عمل منازل.  منهم عامالت   30٪ ،  2019 لعام   المركزي 
التعاون مجلس  دول   �

��  � ال��النكي�� العمال   معظم 
والممل�ة وقطر  وعمان  وال���ت  ال�ح��ن  مثل   �  الخل���

.الع���ة السعود�ة واإلمارات الع���ة المتحدة



التوجه األ�ي 

ت�ب  النظافة وال��

القا�ل�ة للتك�ف 

مهارات الطبخ الج�د

و�متل�ون ت�ب  وال�� �النظافة  ال��النكيون   يتمتع 
ال�لدان من  العد�د  من  أ���  �شأنها   �

ال�ا��  الو�� 
الشخص�ة النظافة  ع�  �حرصون  لهذا   األخرى، 
ع� والمحافظة  ل  � الم�� نظافة  و   �

اس�ثنا��  �ش�ل 
بها من �قومون   �

ال�� ال�شاطات  � جميع 
��  النظافة 

ل�ة االخرى � .الطبخ ا� االعمال الم��

والتأقلم التعلم   �
��  � ال��النكيون ��ع�� �كون  ما  ا   غال��

ل � م�� ثقافة  لتناسب  الجد�دة  والمتطل�ات  الب�ئات   مع 
تو�� ع�  القدرة  مع  المحل�ة  والتقال�د  العمل   أصحاب 

.أدوار ومسؤول�ات مختلفة �ش�ل ��ــــع

�� و�تعلم العد�د من ال�ساء
�  �قّدر ال��النكيون الطبخ الم��

. من �
 والرجال مهارة الطبخ من ك�ار السن وح�� أصغرهم سنا

المتأثر  ، ال��الن��  المطبخ  تن�ع  فإن   ، أخرى   ناح�ة 
 �المأ�والت الهند�ة والع���ة والعد�د من المأ�والت األخرى
نهم من التقاط األط�اق الجد�دة ��عة من المأ�والت

�
 ، �مك

األخرى

مرنة ومسؤولة   
خدمتهم  �

�� �المرونة  ا  دائم� ال��النكيون   يتمتع 
صاحب لمساعدة  جهدهم  قصارى   وس��ذلون 
 العمل. �ما أنهم يتحملون المسؤول�ة عن أفعالهم
�
�� أخ��  وشق  زاو�ة  �ل  إ�  �الوصول  مون  �  و�ل��

ل � .الم��

 تقدر الثقافة ال��النك�ة وحدة األ�ة ، و�ــهتم
� �الحب والرعا�ة لعائالتهم  معظم ال��النكي��
ل � الم�� عمال  �جعل  مما   ، األطفال   و�قدرون 
كوا � أصحاب العمل ل�� ي�� � �ع�� � وآمين��  مؤهل��
�شأن القلق  إ�  الحاجة  دون   أطفالهم 

.سالمتهم



القابلية للتكيف

� نرسل اليها العمال
ال�لدان ال��

Saudi Arabia UAE Kuwait Malaysia Singapore

JapanHong Kong
Bahrain

Jordan Cyprus

Qatar Oman



� � مثالي�� � الذين لدينا اتصاالت �شطة معهم ، لدينا القدرة ع� إ�جاد موظف��  بواسطة بنك �الب�انات محوسب من المتقدم��
 الذين �لبون متطل�ات العمالء ��عة ، و�التا�� تقد�م حل خاٍل من المتاعب مع التواصل الفعال والفحص ال��ــــع وسهولة

� الموظف وعم�لنا ء ب�� �
.ت�سيق �ل ��

 العامالت المنازل
ل�ة / � العمالة الم��

مقدمو الرعا�ة

الم���ات 

عمال تنظ�ف المنازل

فئات التور�د للقطاع المح��

 ��
� ط�اخ م��

 ( ذكر / أن��

�  توظ�ف الزوج��
(سائق وخادمة)



ف��قنا  ق�ادتنا

ما أعظم  إنهم  �ه.  نقوم  ما  جوهر �ل  هو   ف��قنا 
التوظ�ف متخص��  من  ف��قنا  يتكون   نمل�ه. 
� الدعم

ة ، وموظ��  المح�� ، والمدي��ن ذوي الخ��
م �  المهرة لضمان تقد�م أفضل خدمة لعمالئنا. نل��
ا �مواردنا لدعم مس�شاري التوظ�ف لدينا من  دائم�
الصناعة لقطاعات  بناء معرفة وفهم عميق   أجل 

.الخاصة بهم ل��ط األشخاص �الوظائف
 

ة والمعرفة الصناع�ة والش�كة  تمتلك ق�ادتنا الخ��
وتط��ر تحد�د   �

�� عمالئنا  لمساعدة   الواسعة 
�
�� بنجاح  للمنافسة  المطل��ة  الق�اد�ة   المواهب 

الدينام��� والمعّقد. ومن خالل رؤ�ة السوق   هذا 
اف�ة ، �س� إدارتنا جاهدة لخلق فرص عمل  اس���
خدمة أفضل  ضمان  مع   � لل��النكي��  ممتازة 
النتائج أفضل  ضمان  أجل  من  العمل   ألصحاب 
� العمل�ة

 .لجميع األطراف المشاركة ��



STEP 1STEP 2
STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7

STEP 8STEP 9STEP 10

 دراسة الملفات الشخص�ة
  واخت�ار االفضل

  

 عرض الملفات الشخص�ة
 المختارة ع� أصحاب

 العمل
 المقا�الت والفحص

  

� �التا��   إعالم المرشح��
  

 مشاركة الملفات
 الشخص�ة المختارة مع

 .صاحب العمل
  

 اتاح فرصة لصاحب
 .العمل مقا�لة المرشح

  

 إجراء الفحوصات
الطب�ة

 فحص وامتثال التنظ���  
� للقوان��

 إعادة التأ�د مع المرشح
�
للو�� المعلوما��

 إعادة التأ�د مع المرشح
�
للو�� المعلوما��

المهارات  ، اللغ��ة  المهارات   ، الخلف�ة  من   التحقق 
التدر�ب شهادات  من  والتحقق   ، المطل��ة   الوظ�ف�ة 

ة السا�قة ، إلخ � ، والخ�� والمهارة ، والتار�ــــخ الط��

  

طب�عة  ، العمل  عقد  وأح�ام  وط  ��  ، العمل   العقد 
، الثقاف�ة  � والجوانب  القوان��  ، المسؤول�ات   ،  الوظ�فة 

تفاص�ل الم�افأة حسب خطاب الطلب

  

آل�ة التوظ�ف الخاص بنا



ق األوسط دول ال��

Saudi Arabia UAE Kuwait Bahrain Qatar JordanOman



ق األوسط مجموعة من الخدمات  � ال��
 �شمل دور عامالت المنازل ��

، ومجالسة ، و�سوق  والغس�ل   ، والتنظ�ف   ، الط��  المنازل. من   �
�� 

�              بنوفر
 األطفال ، وتقد�م الرعا�ة ، وال�س�نة ، والق�ادة �أمن. ��

� الدول
 جميع العامالت متمرسات لق�ام جميع تلك المهمات خاصة ��

وال���ت السعود�ة  الع���ة  الممل�ة  ذلك   �
�� �ما  االوسط،  ق   ال��

 واإلمارات الع���ة المتحدة وقطر وعمان وال�ح��ن ، مع التأ�د من أن
العقد إتمام  ضمان  �العقدو  ام  � االل�� ع�  القدرة  لديهم  العمال   جميع 
 .بنجاح

 

 العمر أقل من 40 •

TRANSGULF

ل�ة مثل الطبخ والتنظ�ف � � األعمال الم��
مهارات ج�دة ��

ق األوسط أو الخليج � ال��
�� ( ة العمل السا�قة (1 سنة كحد أد��  خ��

� مجال رعا�ة األطفال
وجات �� �  العامالت �كونون م��

� تقد�م الرعا�ة (لمقد�� الرعا�ة
ة �� خ��

� اللغة الع���ة
مهارات ج�دة ��

� والحماس ك�� مستوى المسؤول�ة وال��

ة صح�ة ووزن ص�� مظهر أنيق و���



+94 777724597

+94 11 435 1135 +94 11 2380015

shafraz@tgl.holdings

www.transgulf.com
No 65, 1st Floor, Hospital St, Col-1

ل�ة مثل الطبخ والتنظ�ف � � األعمال الم��
مهارات ج�دة ��


