
یابیدر کار نینکدیل تیاهم ��  

 

⭕️ LinkedIn  

 

دارند یدر اطالع رسان یمهم ارینقش بس یاجتماع یکه هاامروزه شب �� . 

به عنوان  یادیز اریشهرت بس نینکدیل انیم نیشده اند که در ا یطراح یبه منظور خاص یاجتماع یشبکه ها نیهر کدام از ا ��

ها و کارمندان شرکت ها دارد یها و مشاغل، حرفه ا نسیزیصاحبان ب یبرا یتخصص یشبکه اجتماع کی . 

شبکه صورت گرفته و  نیهم قیها از طر یابیاز کار یاریکه بس یاباالست به گونه اریدر کانادا بس نینکدیداشتن ل تیاهم ��

کنترل رزومه افراد است یرهایاز مس یکی نیهمچن . 

 جادیاکنون به فکر اآن در کانادا الزم است که از هم  تیاهم لیبه دل یول ستیآنچنان شناخته شده ن رانیشبکه در ا نیاگرچه ا ��

دیخود در آن باش یشخص لیپروفا . 

 

 :اما چند نکته �🂠🜐�

 

دیکن میخود تنظ یارائه شده در پرونده مهاجرت یخود را بر اساس سوابق کار لیحتما پروفا �� . 

دینگه دار تیداده و مدام آن را آپد لیتشک یسیخود را حتما به زبان انگل لیکنم پروفا یم هیتوص �� . 

دیآن کار کن یمحتوا یخود را ساخته و رو نینکدیاز هم اکنون ل �� . 

دیینما جادیا دیکه دار یرا با توجه به نوع تخصص یادیز یکانکشن ها دیکن یسع �� . 

دیخود به اشتراک بگذار لیکه مربوط به حرفه شماست در پروفا یجالب لمیف ایعکس و  ،یتخصص-یمطالب علم �� . 

داده شده حیراجع به آن توض یکامنت صوت کی. قبالً در دیداشته باش تیخود حساس لیعکس پروفا یبر رو �� .  

دیسرگرم کننده اجتناب کن یها و عکس ها لمیاز به اشتراک گذاشتن جوک، ف �� . 

 

🇨🇦 کردن کار در کانادا دایگرفتن جاب آفر و پ  

 

 نیبر ا یدشوار شده و دولت نظارت سرسختانه ا اریروزها بس نیگرفتن جاب آفر ا طیدادم، شرا حیهمانطور که قبال توض ��

 .موضوع دارد

 کیف یدست به کار شده و با ارائه جاب آفر ها اد،یز اریبس یخال و با پشتوانه وجود تقاضا نیبا سواستفاده از ا یاو باز هم عده ��

نندکیمند مرا از نعمت کاله بهره نتهایگزاف، سر کال اریبس ییها متیو با ق نیو دروغ . 

 



م؟یچه کن دیبا میریبگ یقیجاب آفر حق میاما اگر بخواه ️⁉   

 

دینشو وسیوقت ما چیو ه دیاست تالشتان را بکن ی. فقط کافستین یاما نشدن ست،یآسان ن کنمیم شنهادیرا که به شما پ یراه ️✳ . 

راه موفق  نیاز دوستان من از هم یاری. بسکنمیم هیتوص دایاک کردندیکه در کانادا هم به دنبال کار م ییروش را به آنها نیضمنا ا ️✳

کار شده اند افتنیبه  .  

 

دیشناسیرا م نینکدیمعروف ل تیحتما سا ️♨ .  

 یاخذ جاب آفر را برا نهیزم تواندیبا هر کدامشان م ییاست که آشنا یاز مشخصات تمام افراد یارزشمند اریمعدن بس تیوبسا نیا ️♨

 .شما فراهم کند

 

ست؟یار چاما پروسه ک ️⁉  

 

1 دیخود به اشتراک بگذار جیرا در پ ینگه داشته و مطالب تخصص تی. آن را آپددیکن یقو دیتوانیم کهییخود را تا جا لیابتدا پروفا ⃣ .  

2 آنرا بخرند( تیکه قبال فعال کرده اند عضو ی. )دوستاندیآنرا فعال کن ومیمیپر گانیماهه را کی تیعضو ⃣   

3  لیفا کیکرده و آنرا در  هیته یاز هر اشتباه گرامر یکوتاه و عار ،یحرفه ا اریجاب آفر و به شکل بس یتقاضا ینامه برا کی ⃣

دیکن یمثال ورد نگهدار . 

4 دیکن یدسته بند یو کوچک یکرده و آنها را به تناسب بزرگ ییدارند شناسا تیشما فعال یکار طهیرا که در ح ییشرکت ها ⃣ . 

5 دیآنها ارسال کن یخود را برا امیکرده و پ دایآنها را پ یانسان یروین رانیدم ایشرکت ها و  نیا رانیمد ⃣ .  

6  شانیبرا زیدارند اجازه دهند رزومه خود را ن لیکه اگر تما دیجاب آفر، از آنها بخواه یعالوه بر نامه تقاضا یدر متن ارسال ⃣

دیارسال کن .  

7 نفر به شما پاسخ دهد کیتا  ردیصدها نفر صورت گ یبرا دیپروسه با نیا ⃣ . 

 

گرفتن آن وجود دارد یسخت است اما بالخره شانس برا اریکار اگر چه بس نینرود ا ادمانی ️⭕️⭕️⭕ . 


