الستشارات التوظيف
تقديم خدمات استقطاب المهارات النادرة
عزيزي  /عزيزتي

الستشارات التوظيف ،أحد مزودي الموارد البشرية الرواد الموثوقين في باكستان ولدينا فروع في ٍ
كل من

نحن،

المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .شركتنا مرخصة قانوناً من قبل الحكومة الباكستانية بموجب
Registered from Government of Pakistan No: 291958 dated 25th November 2010.الترخيص رقم
لرفد عمالة باكستانية مؤهلة من ذوي الخبرة للعمل بالخارج.
في الستشارات التوظيف نهتم بأمركم وبنجاح قيادتكم على اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة.

نحن

ونحن على دراية تامة بالمخاطر والتبعيات العالية لألفراد العاملين في مؤسستكم.
اختصاصنا هو رفد موارد بشرية وقوى عاملة لشركة أجنبية  /عالمية ولمستشفيات ومؤسسات أخرى .يحتوي الرابط
 http://tinyurl.com/kpml7mpقائمة بعمالئنا الحاليين .فنحن نعمل كأخصائيين شخصيين لكم الستقطاب الكفاءات لتقترحوا علينا

األنسب لكم .يمكنكم توفير الوقت والمال لإلعالن في الصحف واستالم الطلبات وهدر وقتكم الثمين في تقييم السير الذاتية وفرزها ومن
ثم إعداد قائمة إلجراء المقابالت الشخصية  /وفحص الخلفية والخبرات .اتركوا مسائل الموارد البشرية لنا لنتولى عنكم حل هذه المشكلة
بشكل اقتصادي ،وكأخصائيين في هذا الجانب نعرف بأن عملكم الرئيسي شيء آخر وليس البحث عن الكفاءات.
لقد رفدنا موظفي إدارة ومشرفين مهندسين وأطباء وموظفين إداريين وفنيين مهرة يتمتع جميعهم بالتدريب الجيد والكفاءة العالية .بإمكان
عمالئنا االعتماد علينا مع الشعور باألمان،

الستشارات التوظيف تؤمن إيماناً قوياً بحصول عمالئنا على

أقصى درجات الرضا بأقل تكلفة وجهد .ويركز بحثنا التنفيذي على مساعدة عمالئنا في تحقيق موطن قوة تنافسية من خالل تحديد وتقييم
وتوظيف مهنيين من ذوي الكفاءات العالية .واألمر بالنسبة لنا تحدي إليجاد أفضل الناس كفاءة ممن لديهم أفكار تفضي إلى استراتيجية

رابحة وتتوافق مع رؤيتكم وتصنع فرقاً في التعرض المتصل وسجل اإلنجازات.

الستشارات التوظيف الراسخ في االستشارات اإلدارية وما تتمتع به من خبرات سابقة يساعدنا في وضع

فتاريخ

طريقة مميزة الستقطاب الكفاءات النادرة حيث ينصب تركيزنا دائماً على ما تحتاجه الوظائف الوسطى والتنفيذية واإلدارة العليا من مواهب.
يمكننا في

الستشارات التوظيف تزويد عاملين من ذوي المهارات العالية والمهارات المتوسطة والعامة في العديد

من الجوانب  /الفئات مثل:
Cell +92336 255 4678

Phone +92213 4554660

INQUIRY@LaoJee.com

www.LaoJee.com

الستشارات التوظيف
فورا للعمل حاليا متاحة التالية الفئات
رافعة  /للرفع  /مقطورة  /لوري  /شاحنة
متعدد  /البلدوزر  /األرض تسوية  /موتور
 /االستخدام
الرول
مشغلي المزيل  /بلدوزر
ديزل سيارات ،ميكانيكي
آلة الثقيلة الصيانة '  / ACميكانيكي
 ACكهربائي تركيب ،األنابيب
كابل البواب بندر بار فني ،السلكي
المركبة سائق ضوء
باص ميني  /فان  /سيارة سائق
ثقيلة معدات مشغل
رافعة  /للرفع  /مقطورة  /لوري  /شاحنة
متعدد  /البلدوزر  /األرض تسوية  /موتور
الرول  /االستخدام
مشغلي المزيل  /بلدوزر
ديزل سيارات ،ميكانيكي
آلة الثقيلة الصيانة '  / ACميكانيكي
 ACكهربائي تركيب ،األنابيب
كابل البواب بندر بار فني ،السلكي
المعلومات تكنولوجيا
كمبيوتر مهندس
النظام مسؤول
البرمجيات مهندس
مبرمج
نظم محلل
الشبكة مدير
البيانات إدخال مشغل
الحاسوب مشغل
كمبيوتر فني
بيانات قاعدة مشغل
بيانات إدخال موظف
أمن حراس
المدني األمن حراس
األمن حراس جيش السابقين
الشرطة السابقين األمن حراس
البريطانية السابقة حراس األمن جوركها__

معدات

والمركبات معدات  - HDمشغل
المشغل كرين
) ومقطورة والحافالت الشاحنات) الثقيلة سائق
ضوء سائق
الثقيلة المركبات  -ميكانيكي
الخفيفة المركبات  -ميكانيكي
سيارات كهربائي
ميكانيكي جديد
واجب ضوء ميكانيكي كبار
الثقيلة ميكانيكي كبار
سيارات كهربائي كبار
رافعة مشغل كبار
المتخصصون األطباء MEDICAL -
) MCPS, FCPS, FRCSعام( األطباء
) MRCOGجراح( النساء أمراض
) MDعام( الطبيب
) MDعام(الجراح
) MDاألطفال طب( طبيب
) MSطب( طبيب
) MSالبولية المسالك جراحة( طبيب
) MDالقلب أمراض( طبيب
 UD MDالجلد طبيب و البشرة

الميكانيكية الهندسة

المهندس سالمة  /مهندس QC
اللحام مهندس  /مهندس األنابيب
فورمان األنابيب
اإلنشائي الصلب فورمان
التشييد معدات فورمان
تزوير فورمان
العزل فورمان  /سقاالت فورمان
الرملي السفع  /الطالء فورمان
اإلنشائية  /الحديد عامل
الحفار وتركيب تصنيع
لحام قوس  /الميكانيكي خزان
وقوس تيج لحام
اإلنشائية لحام
مكبر رمل ( /بخاخ) رسام
مساعد  /الميكانيكية عازل
األنابيب المفتري
 / Scaffolderالميكانيكي األنابيب

الكهربائية الهندسة
كهرباء مهندس
الكهربائية  -فورمان
الكهربائية المشرف
كهربائي
كهربائي فني
 H.T.النجار كابل
الكهربائية مساعد

المكتب الموظفين شؤون إدارة
مكتب مدير
مساعد .مدير
اإلدارة والمبيعات ،التسويق  -مدير
الصندوق أمين محاسب،
المشتري المخزن ،أمين أمين،
المشغلة الشركة بيانات إدخال الطابعة ،كاتب كاتب،
الحاسوب مشغل كمبيوتر ،مبرمج
بوي مكتب المبيعات ،رجل
بوي الشاي
 AUTOالثقيلة المعدات المشغل  /السيارة
والصيانة الميكانيكية
المركبة سائق ضوء
باص ميني  /فان  /سيارة سائق
ثقيلة معدات مشغل

المدنية الهندسة
المشروع مدير  /المدني المهندسون
كاربنتر  /المشروع مهندس
ميسون  /الخرسانة تشطيب
جص  /المثبت بالط
سمكري
وإصالح االنحناء التسليح وحديد الحديد عامل
مساعد المدنية  /المعمارية
عمال  /مساعد سباك

لدينا بنك معلومات يزخر بكم هائل من السير الذاتية ولدينا القدرة على فرزها وتزويدكم عمالة مؤهلة وتمتلك الخبرة وبالمجان إذا
منحتمونا هذه الفرصة لخدمتكم .ونؤكد لكم أننا نملك القدرة والكادر لتزويدكم بكامل عمليات جميع إجراءات الحصول على التأشيرات
واإلجراءات الصحية واجراءات السفارة وغيرها من اإلجراءات الحكومية األخرى للمترشحين للوظائف لتوظيفهم بسالسة ويسر.

يحدونا األمل في إقامة عالقة عمل طويلة األجل معكم ونؤكد لكم خدماتنا ونتعهد بتزويدكم بمرشحين للوظائف من ذوي النزاهة

والكفاءة والموثوقية لتعزيز ربحيتكم أضعافاً مضاعفة .لمزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا بالبريد االلكتروني أو االتصال بنا هاتفياً
وتجربتنا على األقل لمعرفة قدراتنا.

مع خالص تحياتنا،

الدكتور سليم صديقي

المدير العام

Cell +92336 255 4678

Phone +92213 4554660

INQUIRY@LaoJee.com

www.LaoJee.com

الستشارات التوظيف
Dear Sir / Madam:
We, LaoJee Jobs, are one of the leading and reliable experienced Human Resource providers in
Pakistan, is an enterprise with Registered from Government of Pakistan No: 291958 dated 25th
November 2010.
At LaoJee Jobs, we are concerned about you and your leadership success to choose right person for
the right job. We understand the high stakes and implications of people in your business.
We are specialized in provision of Human Resource and workforce to Foreign / Overseas Companies /
Industry / Projects, Hospitals and other Organizations. Please find details of facility we provide to our
foreign clients: http://tinyurl.com/kpml7mp .
We work as your personal Head Hunters to suggest the best matches. You can save your own time and
money in Advertising in the newspapers, receiving applications, wasting your precious time in
evaluating CVs, sorting all the CVs and thereafter shortlisting them for interviews / background
check. Please out-source your HR worries to us & let us economically handle and take care of your
headache as being specialist in this field we know that your prime business is something else which is
other than Head-hunting.
We had provided well-trained, time tested and highly efficient managerial staff and Engineering
supervisors, Doctors, Administrative staff and skilled technicians. Our Clients can safely rely on us.
LaoJee Jobs strongly believe that our Client gets maximum satisfaction at minimum cost and efforts.
Our Executive Search focuses in helping our Clients to achieve competitive strength through the
identification, assessment and recruitment of the highest caliber professional. It is a challenge to us to
find best capable people who have the ideas to produce that winning strategy and that buy-in into your
vision that makes a difference with the relevant exposure and the track record.
LaoJee Jobs’ roots in management consultancy and previous experience enable us to bring a unique
approach to Headhunting. Our focus has always been on middle, executive and senior management
talent needs.

www.LaoJee.com

INQUIRY@LaoJee.com

Phone +92213 4554660

Cell +92336 255 4678

الستشارات التوظيف
LaoJee Jobs can provide highly skilled, Skilled, Semi-skilled & General workers in many areas/categories
such as:
Accountants [professional]
Administration Staff
Auto Industry
Banking & Finance
CNC Machine Operators
Specialists / Consultants
– Doctors, G P both local
a n d foreign qualified.
Drilling, Oil & Gas Personnel
Drivers/Operators for
Crane / Forklift / Dumper
/Shawl /Grader

Electricians – Light - Heavy
Engineering & Technical
staff Engineers – all discipline
Fabricators & Welders
Garment Workers
H.E.M Equip. operators
Hotel / Hospitality
Industry IT Professionals
Machinists
Management
Masons / Carpenters

Mechanics- Diesel / Petrol
Medical & Para-medical
Nurses [male/female]
Sales & Marketing
Shut Down Personnel
Skilled workers Steel
Fabricators
Technicians – all discipline
Un-skilled workers

We have our own huge Electronic CV data bank and have the ability to screen and provide you with
the best qualified and experienced / capable work-force in the shortest possible time. We can supply you
with quality and best manpower absolutely FREE OF CHARGE basis if you give us a chance to serve you.
We assure you that we have the full ability and the appropriate staff to complete Visa, Health, Embassy
and other Government formalities processes for your candidates for smooth hiring and departure to
destination.
We hope to have a long term business term relationship with you and assure you of our best satisfied
services and undertake to furnish you with honest, efficient, capable, reliable and best candidates to
enhance your profitability many-folds. Please email or contact us for further details and at least try us to
see our capabilities to assist you.
Yours Sincerely

Dr. Saleem Siddiqi
CEO - LaoJee Jobs
www.LaoJee.com
Karachi
www.LaoJee.com

INQUIRY@LaoJee.com

Phone +92213 4554660

Cell +92336 255 4678

