نموذج طلب توظيف

Job Application Form

Application Type / نوع الطلب
صورة شخصية

Job Application

Personal Photo

Temporary job
Graduate Training

Thank you for applying a job By
filling this form, you will assist
HR in evaluating & appraising your
qualifications and placing you in
the appropriate career path, please
complete the following:
1.One Colored Passport Copy.
2.Copy of Identification Card.
3.Copy
of
Certificates
and/or
Degrees.
4. Copy of Experience Certificate.
5. Personal Photo.
Please Note:
1. Your application along with all
the attached documents will not
be returned to applicant after
submission.
2. In
the
case
accepted
the
company be for
the initial
period of three months and test
experience
3. Application form will be on
record for one year.
Thank You.
Human Resources
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طلب تعيين
وظيفة مؤقتة
طلب تدريب خريج

نشكرك على تقدمك لطلب التوظيف لدى شركة الطائف لالستثمار و السياحة
.
بملء املعلومات ستساعد املوارد البشرية على تقييم املؤهالت الخاصة بك وعلى
:  نأمل إستكمال ما يلي، تعيينك في املكان املناسب لك
. نسخة ملونه من جواز السفر
. نسخة من الهوية
. نسخة من الشهادات الدراسية و الدورات التدريبية
. نسخة من شهادات الخبرة العملية
. صورة شخصية

.1
.2
.3
.4
.5

: املالحظات
 هذا الطلب و املستندات املرفقة به تكون ملك شركة الطائف.1
 و ال يمكن استرجاعها من، لالستثمار و السياحة في حال تقديمها
. قبل مقدم الطلب
 في حالة القبول بالشركة تكون مدة ثالثة أشهر األولي فترة تجربة.2
. واختبار
..  سيتم إلغاء الطلب بعد مرور عام على تقديمه.3
ً
شكرا
املوارد البشرية

البيانات الشخصية

Personal Information
اسم العائلة

االسم

Family Name

Name
الجنس

الجنسية

Gender

Nationality
تاريخ امليالد

مكان امليالد

Date of Birth

Place of Birth

جهة اإلصدار
Issuing Authority

 الهوية/ رقم جواز السفر
Passport No / Or
Identification Card No.
الحالة االجتماعية
Marital Status
الديانة

عدد األبناء و أعمارهم
No. Of Children &
Ages

Your Religion

صندوق البريد

عنوان السكن

P. O. Box

Address
رقم هاتف املنزل
Home Phone No.
رقم الجوال
Mobile

البريد اإللكتروني
E – mail
رقم الفاكس
Fax

الحالة

situation

أدير أعمالي الخاصة
Self Employed

متقاعد
Retired

ً
لم أعمل مسبقا
Never Worked Before

عاطل عن العمل
Unemployed

املؤهالت العلمية

Educational Qualifications
سنة التخرج
Year of Graduation
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موظف
Employee

املعدل
Average

جهة التخرج
Graduated from

التخصص
Major

املؤهل العلمي
Qualification

الدورات التدريبية

Training Courses
اسم مؤسسة التدريب
Name of the Training Institute

 إلى..... من
From ….. To

) الوظائف ( ابدأ بآخر عمل قمت به

Posts ( begin with present or recent )
سبب ترك العمل
Reason for Leaving
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الراتب الكلي
Gross Salary

اسم الدورة
Name of the Course

الوظيفة
Occupation

 إلى..... من
From ….. To

جهة العمل السابقة
Previous Work

اللغات

Languages
 قراءةWriting

Reading

ً
جيد جدا
Very Good

جيد
Good

جيد
Good

 كتابةSpeaking

ً
جيد جدا
Very Good

جيد
Good

ً
تحدثا

ً
جيد جدا
Very Good

اللغة العربية
Arabic Language
اللغة االنجليزية
English Language
/ أخرى
/ Others

مهارات الحاسب اآللي

Computer Skills
Internet Explorer

Microsoft Office ( Access,

Excel, Word)

Email

Others ……………………………………………………………………………………………………………………

الطباعة

Typing
Arabic Typing ………………………………Words/ Minute

 دقيقة/  كلمة............... سرعة الطباعة باللغة العربية

English Typing ……………………………… Words/Minute

 دقيقة/  كلمة............... سرعة الطباعة باللغة االنجليزية

Are you now studying?
متى تنتهي ؟
When do you expect
to finish ?

Yes / نعم

أين ؟
Where ?

What kind of skills you have ?
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No / ال

هل تقوم بأي دراسة اآلن ؟
إذا كنت تدرس فما هي الدراسة ؟

If so, what do you study

املهارات التي تجيدها ؟

االختصاص الذي ترغب العمل فيه ؟

Field of expertise you would like to work in?
In case of choosing more than
one field, please specify priorities
IT and Computer

االختيار الثاني
Second Choice

االختيار األول
First Choice

في حال اختيار أكثر من تخصص يرجي تحديد
األولوية
نظم املعلومات و الحاسب اآللي
املحاسبة و املالية

Accounting and Finance

املوارد البشرية

Human Resources

الشؤون القانونية

Legal Affairs

السكرتاريا

Secretarial Services

األعمال اإلدارية

Administration

االستقبال

Reception

التسويق و اإلعالم

Marketing & Media
Sales

املبيعات

Distribution

التوزيع

Purchasing & Procurement

العقود و املشتريات

Working Field

األعمال امليدانية

Work of Technical

األعمال الفنية
ّ الخدمات
الطبية

Medical Services

أعمال الصيانة

Maintenance Work

مستخدم

servant
Driver

سائق

Others

أخرى

الراتب املتوقع

Expected Salary
............................................................................................................................................................................................................. ...

Would you like to work on Shifts?
No / ال
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هل تقبل بالعمل بنظام الورديات ؟
Yes / نعم

هل سبق لك تقديم طلب وظيفة لدينا ؟

Have you applied for a job with us before ?
Yes , on the

/

No / ال

/ / نعم بتاريخ

/

كيف عرفت عن شركة الطائف ؟

How did you know abut Taif Co. ?

Have you previously been employed by Government
sector ?
: To / إلى

هل سبق لك العمل في القطاع الحكومي ؟

 ؟Where / أين

: From / من

No / ال

Yes / نعم

هل لديك أي مشاكل صحية ؟

Do you have any health conditions?
Yes , (Please list it )

Yes / نعم

) ( يرجى ذكرها

No / ال

نعم

Yes / نعم

..............................................
..............................................
..............................................

......................................
......................................
......................................
هل لديك أي أقارب يعملون في شركة الطائف لالستثمار و السياحة
Do you have any relatives working for Taif
؟
Investment & Tourism Company ?
Yes / نعم

No / ال

) الرجاء ذكر اسم شخصين يمكن الرجوع إليهما للتعريف عنك ( من غير األقارب و أصحاب العمل
Please List 2 Personal References (not employers or relatives)
 الوظيفةPhone
Number

Position

In case of emergency, Notify Name ?
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 رقم الهاتفName of
Reference

اسم الشخص

األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم في الحاالت الطارئة

I hereby certify that the above
information is true , and that any
misrepresentation could be a reason for
dismissal .

ً
 و أن أي تحريف يمكن أن يكون سببا، أقر بأن هذه املعلومات صحيحة
. في الفصل من العمل

Name:....................................................................................................................: االسم
Date :

/ /

: التاريخ

Applicant Signature : ...................................... : توقيع مقدم الطلب

Taif Investment & Tourism
Company

شركة الطائف لالستثمار والسياحة

Taif Company ,Saudi Joint Stock Company
closed founded in 1420 - 1999

- ه ا1420 شركــا طائــشرك شــركا مساااهمة سااعودية مقفلااة تأسساات عااام
م1999
Headquartered in Taif - And engaged in a
number of investment and activity according to
the Memorandum of Association.

The Company Vision: Taif
Investment and
Tourism Company working to achive the leads
position as a developer for various investment
projects, that’s' contribute to the economic ,
social and tourism development, and achieve
rewarding returns to shareholders, Taif
Investment and tourism paying attention to
improve all aspects of life in the region by
investing in sectors various sectors.

ومركزه ا ا ااا الرئيا ا ا ا ي بمدين ا ا ااة الط ا ا ااائف – وت ا ا ا ازاول عا ا ا اادد ما ا ا اان األنشا ا ا ااطة
ً
اإلستثمارية وفقا لعقد تأسيسها
رؤيـ ــش طا ـ ــركا أن تكا ااون شا ااركة الطا ااائف لملسا ااتثمار والسا ااياحة املطا ااور
الرئيس للمشاريع اإلستثمارية املختلفة والتي تهدف للمساهمة فاي التنمياة
 وتحقا ا ا ااق العوائا ا ا ااد املجزيا ا ا ااة، اإلقتص ا ا ا ااادية واإلجتماعيا ا ا ااة والسا ا ا ااياحية
 ماع اإلهتماام بتحساين جمياع جواناب الحيااة فاي املنطقاة عبار، للمسااهمين
. اإلستثمار في القطاعات التي تضمن ذلك

The Company Mission: Taif Company is
dedicated to be the Market Leader in the رسشاا طا ركا تسعى شركة الطائف لملستثمار والسياحة لقيادة ساوق
development of Taif by creating Investment التطوير في محافظة الطائف من خالل اإلستثمار مع شركاء إستراتيجيين
Opportunities
including
Real
Estate
في املشاريع التي تحقق أفضل العوائد للمساهمين مع إلتزامها بمسئولياتها
Development. We are committed to maximizing
.  وإهتماماتها بتوفير أفضل بيئات العمل ملوظفيها، تجاه املجتمع
our shareholders wealth and devoted to create a
healthy working environment for our employees.
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