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 کانادا در استخدام آگهی هایسایت بهتریننوان: ع
 

 کار در کانادا

 برتر کشور دومین کاناداتوان گفت می حقیقت در. است زندگی و کار برای کشورها بهترین از یکی کانادا کشور

 اقتصادی رشد گوناگون همراه با وکارهایکسب و کارآفرینی اهمیتبه دلیل  . این کشوراست آلمان از بعد جهان

 .است شده محبوب مخصوصا ایرانیان همه میان در زندگی کیفیت باالی سطح ومناسب 

 در مقایسه با سایر کشورها بیکاری بودن نرخ پایین ،کانادا کشور در زندگی و کارهای مهم مزایا و ویژگی از یکی

 اقتصاد در ریشهاین موضع  مسلما. است بودهو مطرح  معروف به این نام از سالیان پیش کانادا واقع در است.

 موردبیشتر  کانادا کشور در که مهمی مشاغل .دارد ،دهدمی وکارهاکسب برای که اهمیتی وکشور  آن قوی

 همیشه کانادادولت . است نوین هایتکنولوژی و هافناوری ،فضایی علوم ،پزشکی حسابداری، ،قرار دارد توجه

 متخصصی نیروهای دنبال به هم هنوز و بوده مندعالقه هافناوری در جدید هایفرصت کشف ونوین  تحقیقات به

 حقوق، با تعطیالت. این کشور کمک کنند به های بیشتربرای کسب موفقیت هازمینه این در بتوانند که است

 شما برای محکمی دلیل توانندمی هم کنار در همه دیگر، مزایای بسیاری و رایگان درمان و سالمت خدمات

 .باشند کانادا کشور در کار جهت

 کشور این به هاایرانی از زیادی تعداد. به همین دلیل است دنیا کشورهای مهاجرپذیرترین از یکی کانادا کشور

بحث کاریابی یا اشتغال  ،یا قصد مهاجرت دارند. یکی از مهمترین مسائل مربوط به مهاجرت کنندمی مهاجرت

رسانی برای این های ایرانی بیشتر جنبه اطالعمعتبر انجام بگیرد. البته سایتهای است که باید توسط سایت

دهند. ای استخدام را در دسترس عموم قرار نمیهسایت خود آگهیکنند و مستقیما از طریق وبامر را ایفا می

الزم به رتباط باشید. ها در اتوانید با این موسسات و سایتمی یو وکالت ایبیشتر از جنبه مشاوره بنابراین شما

 ،را آماده داشته باشید ر کامل تهیه کرده و نامه درخواست خودقبل از هر چیز رزومه خود را به طو ذکر است

. مانیدبتوانید مشخصات خود را برای آنها ارسال و منتظر نتیجه ب ،تا به محض اطالع از یک کارفرما در کانادا

 به راحتی امکان پذیر نیست.این مسئله اصال  باید بدانید که البته

 
 استخدامی و مهاجرتیهای داخلی برای کسب اطالعات معرفی سایت

 مطالعه با که چرا .کند زیادی کمک شما به تواندمی هاسایتوب این هستید، کانادا کشور در کار دنبال به اگر
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 با و شودمی باز هاآن دستمزد و حقوقمواردی همچون  و نیاز مورد مشاغل به نسبت شما دید هاسایت این

 .کنید پیدا کشور این در را خود نیاز مورد شغل توانیدمی دید بهتری
ganjico.com 
های مختلف جذب و استخدام در این توانید اطالعات مفیدی را در زمینه کشور کانادا و روشدر این سایت می

 کشور کسب نمایید.
icmohajer.com 

دهد. این اطالعات دید مباحث مهاجرتی و یافتن شغل را در کانادا تحت پوشش می این سایت اخبار مرتبط با

پاسخ برخی از سئواالت خود نسبت به این موضوع را خواهید  در آن ع بازتر کرده ووشما را نسبت به این موض

 گرفت.
parscanada.com 

توانید ابی رایگان این سایت نیز میپارس کانادا یک سایت تحلیلی و خبری در مورد مهاجرت است. از فرم ارزی

 برای تعیین سطح خود استفاده کنید.
parsicanada.com 

توانید از ویدئوهای می همچنین شما در امر مهاجرت به کانادا مشاوره بدهد. به تواندموسسه پارسی کانادا می

 مند شوید.آموزشی مفید آن نیز بهره
malekpourmie.com 

این سایت به  ،ا و شرایط ویزای کار در کشورهای مختالف از جمله کانادا مطلع شویدخواهید از مزایاگر می

 شود. شما پیشنهاد می

 
 های استخدام کشور کاناداهای منتشرکننده آگهیمعرفی سایت

کنند. های استخدامی را در شهرهای مختلف منتشر میهای زیادی در کشور کانادا وجود دارند که آگهیسایت

میزان درخواست شغل متناسب با رشته یا مهارت شما مورد ارزیابی قرار  ،هااستفاده از جستجو در این سایتبا 

ما در اینجا به بررسی چند  .شودبه شما پیشنهاد میو مهارتتان های متناسب با رزومه گیرد و به شما شغلمی

  پردازیم.سایت معتبر در این رابطه می
Roberthalf.com 

را معرفی  شغلی موقعیت هزاران که است جهان سطح درهای استخدامی سایت آگهیوب  معتبرترین تسای این

توانید کشور کانادا را انتخاب کرده و مشاغل مرتبط تجوی آن است میکند. با فیلترهایی که در بخش جسمی



  www.MianaWeb.ir                                                                          محتوانویس: فرهاد ناجی

 

3 

 با مهارت خود را بیابید.
Indeed.com 

توانید بخش جستجو در کانادا را دارد و شما می قرار سایتوب این در جهان سراسر در استخدام هایآگهی

سایت هر کمپانی صفحه وبهای استخدامی بگردید. در این و در این کشور به دنبال آگهی انتخاب کرده

 توانید در آنجا به جستجو بپردازید.های خود میمخصوص به خود دارد و شما بر اساس مهارت
eluta.ca 

معرفی شده قبلی، مخصوص کشور کانادا است. اگر تنها در کشور کانادا  هایسایتخالف وبسایت بر این وب

توانید در این تواند پیشنهادات مناسبی را به شما ارائه کند. شما میگردید این سایت میبه دنبال کار می

 نام کرده و اخبار مرتبط را در ایمیل خود دریافت نمایید.سایت ثبتوب

jobboom.com  
های استخدامی در کبک کانادا است. این سایت به شما این سایت یک سایت معتبر در زمینه آگهیوباین 

همچنین در دهد که بتوانید به دو زبان انگلیسی و فرانسوی به دنبال کار مورد نظر خود بگردید. اجازه را می

 رزومه خود را برای کارفرما ارسال کنید.توانید سایت میاین وب
careerbuilder.com 

 امکانسایت  تواند کمک زیادی به شما بکند. اینسایت میوباین  ،گردیداگر به دنبال کار در ونکوور کانادا می

 .است کرده فراهم برای شما را تحصیلی مدرک و کاری سابقه با مرتبط شغل مشاهده و جستجو

monster.com 
های استخدامی را در این کشور منتشر است و بیشترین آگهی داسایت بزرگترین سایت کاریابی در کاناوباین 

 نکارفرما فراهم کرده است که در صورت پذیرفته شدکند. این سایت امکان ارسال رزومه شما را به می

 ای ترتیب خواهند داد.با شما مصاحبه ،درخواست

gov.mb.ca/govjobs 
های که بیشتر در زمینه است کانادا کشور در دولتی مشاغل استخدام زمینه در سایتاین سایت بزرگترین 

 . کند، مالی و اجتماعی نیرو جذب میآموزشیمهندسی، 
gojobs.gov.on.ca/Jobs.aspx  

 موقعیتدارد که شما کند. این سایت این قابلیت را این سایت مشاغل مختلف شهر آنتوریو کانادا را معرفی می

 .کنید جستجو سپس و انتخاب را کاری تجربه میزانو  آموزنشدا یا دانشجومانند  تانفعلی سطح و
Glassdoor.com 

 دیگر نظرات توانیدمی سایتوب این در باشدمی کانادایی کاریابی هایسایتوب بهترین از یکی سایتوباین 

 کار محل و شغل بازتری دید با و کرده مشاهده نیز را اندبوده کاربه مشغول مختلف هایکمپانی در که افرادی

 .کنید انتخاب را خود

 از آن کنار در و کنید آغاز هاسایتوب این بررسی و مطالعه از کشور، این در کار خصوص در شروع برای پس

 این به مهاجرت هایروش دیگر و کانادا کار ویزای دریافت نحوه خصوص در نیز متبحر و متخصص مشاورین

 .بگیرید بهره حتما کشور
 

 


