ُم َع ِّجل في اإلندماج المهني لألجانب .
هل تريدون ممارسة مهنتكم في فرنسا ؟
 YOONترافقكم
مع فريق من المتخصصين في اإلندماج المهني لألجانب.
الهدف :العثور على عمل يتناسب مع مهاراتكم وطموحاتكم.
كيف تعمل  YOON؟
تمدكم بخمسة دوافع فعالة تقربكم من سوق العمل ،وتكون مرتبطة بوتيرة ثابتة ومتطردة بمجموعة
متنوعة من النُ ُهج ال ُمستث َمرة والمختصين.
 6أشهر من المرافقة
 -1ثقوا بأنفسكم و بقدراتكم
التدريب
 13جلسة من المرافقة الشخصية والسرية  ،للحفاظ على ثقتكم بنفسكم  ،وتعلم كيفية تقييم مهاراتكم ،
وفهم قوانين الشركة والثقافة في فرنسا.
صة بمهنتكم
 -2ركّزوا على اللّغة الفرنسيّة الخا ّ
اللّغة الفرنسيّة:
تكون من  50إلى  200ساعة من الدورات المهنية الفرنسية الفردية المصممة خصيصا" إلحتياجاتكم.
وتشمل جلسات للفهم والتعبيرعن نفسكم والتفاعل في عالمكم المهني.
 -3س ّجلوا أنفسكم في شركة
اﻹنغماس
اإلنغماس المهني في شركة وال ُمرافَق من قبل  ،YOONيكون بشكل أقرب ما يمكن إلى الوظيفة التي
تستهدفونها ،وذلك بهدف الحصول على خبرة في فرنسا تفيدكم بمثابة مرجع.
 -4ﺇ ْف َه ْموا َ ،ح ِّلّلوا  ،قَ ِّ ّر ْروا
ِّو َرش ال َع َمل
ع َمل إللهامكم
ِّو َرش َ
على جدول األعمال  ،على سبيل المثال :استخدام تقنيات فعالة في البحث عن عمل  ،ومعرفة كيفية
ع ُل بين الثقافات ومعرفة حقوقكم كأجانب.
تطوير شبكة العالقات الخاصة بكم  ،وفَ ْهم التَّفَا ُ
 -5ﺇلى جانبكم  ،دعم عملي ملتزم
ﺇرشاد ثنائي
نصائح عملية ومبتكرة للعمل وتحسين تقنية بحثكم عن عمل ،واإللتقاء مع األطراف الفاعلة في القطاع
الخاص بكم وفتح أبواب الشركة .الدعم موجود في جميع األوقات.
الهدف  :عمل مستدام

ُم َع ِّجل في اإلندماج المهني لألجانب .
لمن تتوجه  YOON؟
لديكم المهارات وتبحثون عن عمل.
لديكم الحق في العمل في فرنسا.
تريدون التطور باللغة اللفرنسية.
هدفكم المهني يعني لكم الكثير.
قوة مؤسسات مجتمعية محترفة وملتزمة و تعمل بمنطقتكم.
تحشد يوون  YOONالنساء والرجال الذين يعتبرون أن الخبرة المهنية لألجانب هي قوة .إنهم ملتزمون معنا من أجلكم .
شركات وأرباب العمل في اإلقليم متدربين للترحيب بكم.
متحدثون مختارون ومؤهلون لمرافقتكم برحابة صدر.
شركاء من قطاع المؤسسات والقطاع العام هم أساسيون ال غنى عنهم لدعمكم ومساعدتكم في اإلجراءات.

اتصلوا بنا اآلن!
07.82.45.44.06  contact@yoonfrance.com 
دعونا نناقش حياتكم المهنية والوظيفة التي تريدون مزاولتها في فرنسا .إذا استطعنا مرافقتكم  ،فسوف نقدم لكم عرض
أسعار استنادًا إلى وضعكم ومواردكم.
مرافقة استثنائية للمهنيين األجانب.
تم تأسيس  YOON Franceفي ليون في أبريل  ، 2017وتهدف إلى محاربة الحد من النهوض المهني لألجانب والى
تعزيز استمرار حياتهم المهنية في فرنسا  ،في ذروة طموحاتهم ومهاراتهم.
نحن نعتبر أن اإلندماج الصحيح لهؤالء الناس هو مصدر للعيش المشترك بشكل أفضل ويسهم في مجتمع أكثر مسؤولية
وكفاءة.
نحن نخاطب فئة الباحثين عن العمل والموظفين ورجال األعمال والمدراء لتأمين حياتهم المهنية  ،ولكن أيضا" الشركات
والجهات الفاعلة والجمعيات العامة  ،لدعمهم في عملهم لالندماج النوعي للمحترفين األجانب.
باعتبارها جمعية غير ربحية تحت القانون رقم  ، 1901فإن  YOON Franceهي جهة فاعلة في اإلقتصاد اإلجتماعي
والتكافل ألنها تعمل من أجل المصلحة العامة.
اتصلوا بنا لمعرفة المزيد
 contact@yoonfrance.com
www.yoonfrance.com
 07 82 45 44 06
f YOON.asso
YOON_asso
هم ملتزمون الى جانبنا

ال تهملوا األمر

