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 ممارسة مهنتكم في فرنسا ؟ ونهل تريد

YOON  ترافقكم 
 ندماج المهني لألجانب.اإلمع فريق من المتخصصين في 

 الهدف: العثور على عمل يتناسب مع مهاراتكم وطموحاتكم.

 ؟YOON   كيف تعمل
بكم من سوق العمل عة وتكون مرتبطة بوتيرة ثابتة ومتط ردة بمجمو ،تمد كم بخمسة دوافع فع الة تقر 

عة من النُُهج الُمستثَمرة والمختصين.  متنو 
 أشهر من المرافقة 6

 بقدراتكم و بأنفسكمثقوا  -1

 التدريب
ي ة ، للحفاظ على ثقتكم بنفسكم ، وتعلم كيفية تقييم مهاراتكم ،  13 جلسة من المرافقة الش خصي ة والسر 

 في فرنسا.الثقافة الش ركة ووفهم  قوانين 

 ة الفرنسيّة الخاّصة بمهنتكم رّكزوا على اللّغ  -2
 :الفرنسيّةاللّغة 

مة خص يصا"  200إلى  50تكون من  حتياجاتكم. إلساعة من الد ورات المهني ة الفرنسي ة الفردي ة المصم 
 وتشمل جلسات للفهم والت عبيرعن نفسكم والت فاعل في عالمكم المهني.

 أنفسكم في شركة  اولجّ س -3
 نغماسإلا
، يكون بشكل أقرب ما يمكن إلى الوظيفة التي YOON من قبل ُمرافَقركة والنغماس المهني في شإلا

 وذلك بهدف الحصول على خبرة في فرنسا تفيدكم بمثابة مرجع. ها،تستهدفون

رْ وا ، َحلِّّل وا ،ْفَهمْ إ -4  واقَّرِّ
 عََملال وَِّرش
َرش  مإللهامك َعَمل وِّ

ت فع الة في البحث عن عمل ، ومعرفة كيفية على جدول األعمال ، على سبيل المثال: استخدام تقني ا
ة بكم ، و  بين الثقافات ومعرفة حقوقكم كأجانب. التَّفَاُعلُ  فَْهمتطوير شبكة العالقات الخاص 

 إلى جانبكم ، دعم عملي ملتزم -5

 ثنائيإرشاد 
ي القطاع لتقاء مع األطراف الفاعلة فإلحثكم عن عمل، واة ومبتكرة للعمل وتحسين تقني ة بنصائح عملي  

 موجود في جميع األوقات.ص بكم وفتح أبواب الشركة. الدعم الخا

 الهدف : عمل مستدام
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ه    ؟ YOONلمن تتوج 

لديكم المهارات وتبحثون عن عمل.  
لديكم الحق في العمل في فرنسا.  
ر بالل غة اللفرنسي ة. ونتريد   التطو 
.هدفكم المهني يعني لكم الكثير  

ة مؤس سات مجتمعي ة محترفة وملتزمة و  تعمل بمنطقتكم.  قو 
ة. لان ساء ولاYOON تحشد يوون  جال الذين يعتبرون أن   الخبرة المهني ة لألجانب هي قو   نهم ملتزمون معنا من أجلكم .إر 

.بين للترحيب بكم   شركات وأرباب العمل في اإلقليم متدر 
 برحابة صدرلمرافقتكم  متحد ثون مختارون ومؤه لون. 

  ومساعدتكم في اإلجراءات. شركاء من قطاع المؤس سات والقطاع العام هم أساسي ون ال غنى عنهم لدعمكم  

 !اآلن بنا ات صلوا
 contact@yoonfrance.com  07.82.45.44.06 

ستطعنا مرافقتكم ، فسوف نقد م لكم عرض دعونا نناقش حياتكم المهني ة والوظيفة التي تريدون مزاولتها في فرنسا. إذا ا
 أسعار استناًدا إلى وضعكم ومواردكم.

 .مرافقة استثنائية للمهنيين األجانب
، وتهدف إلى محاربة الحد  من الن هوض المهني لألجانب والى  2017في ليون في أبريل  YOON Franceتم  تأسيس 

 طموحاتهم ومهاراتهم. تعزيز استمرار حياتهم المهني ة في فرنسا ، في ذروة
ندماج الص حيح لهؤالء الن اس هو مصدر للعيش المشترك بشكل أفضل ويسهم في مجتمع أكثر مسؤولية إلنحن نعتبر أن ا

 وكفاءة.
نحن نخاطب فئة الباحثين عن العمل والموظ فين ورجال األعمال والمدراء لتأمين حياتهم المهني ة ، ولكن أيضا" الشركات 

هات الفاع ة ، لدعمهم في عملهم لالندماج النوعي للمحترفين األجانب.والج  معيات العام   لة والج 

جتماعي إلقتصاد اإلهي جهة فاعلة في ا YOON France، فإن   1901باعتبارها جمعي ة غير ربحي ة تحت القانون رقم 
ة.  والت كافل ألنها تعمل من أجل المصلحة العام 

 ات صلوا بنا لمعرفة المزيد
 contact@yoonfrance.com 

 www.yoonfrance.com 
 07 82 45 44 06 

f YOON.asso 

 YOON_asso 

 هم ملتزمون الى جانبنا

 
 تهملوا األمرال 


