
 

 

 رسمي غير 

 غير رسمي 

 بناء القوى العاملة الرقمية في فيكتوريا 

 

 

 هل يبحث عملك عن أشخاص موهوبين ذوي مهارات رقمية؟ 

 تساعد الوظائف الرقمية في بناء القوى العاملة الرقمية في فيكتوريا 

 نظراً إلى أّن التقنيات الرقمية تقود مستقبل األعمال، فإن الطلب على المهارات الرقمية ينمو بسرعة. 

شخص في منتصف   5,000للمساعدة في تلبية هذا الطلب، تقوم حكومة فيكتوريا على بناء مجموعة مواهب جديدة تضم ما يصل إلى 
 حياتهم المهنية يتمتعون بالمهارات الرقمية.

سكان فيكتوريا ذوي الخبرة في منتصف حياتهم المهنية على االنتقال إلى   (Digital Jobs)يساعد برنامج الوظائف الرقمية 
 رقمية. وظائف

ب على المهارات الرقمية، قبل وضعهم في وظائف خبرة عملية    12يخضع المشاركون لدورة تدريبية مجانية مدتها  أسبوع للتدرُّ
 أسبوع.  12رقمية لمدة 

المواهب الجديدة هذه من خالل عرض وظائف مدفوعة األجر )مدعومة جزئياً  يمكن للشركات في فيكتوريا الوصول إلى مجموعة 
 من خالل البرنامج( على األشخاص الموهوبين المسجلين لدينا والذين يرغبون في تغيير مسارهم المهني. 

 اعثر على أشخاص رائعين 

سنوات في   10خلفيات متنوعة ولديهم خبرة ال تقل عن سنة فما فوق، وينتمون إلى  30تبلغ أعمار المشاركين في الوظائف الرقمية 
 مجموعة واسعة من القطاعات. 

يتم اختيار المشاركين في الوظائف الرقمية من خالل عملية تنافسية من ثالث خطوات ويتم تدريبهم على المهارات الرقمية الحديثة،  
بون ثروة من الخبرة والمهارات القيمة القابلة للتحويل من بدعم من القطاع. كونهم عاملين في منتصف حياتهم المهنية، فإنهم يجل

 حياتهم المهنية السابقة والتي تمكنهم من تقديم مساهمة قيمة وفورية في عملك. 

التدريب المدعوم من القطاع في إحدى المهارات الرقمية عالية الطلب كالتالي: أسبوعاً من  12وقد أكمل كل مشارك مؤخراً 

 إدارة المنتجات  •

 (Agileإدارة المشاريع ) •

 تطوير الشبكات  •

 

 

 

 تحليالت البيانات  •

 التسويق الرقمي •

 األمن اإللكتروني •

 الحوسبة السحابية •

 البرمجة/ تطوير البرمجيات •

 الذكاء االصطناعي/ التعلم اآللي  •

   



 
 

 عنوان المستند  2من  2 

 غير رسمي 

 غير رسمي 

 استضف المشاركين في برنامج الوظائف الرقمية  

الرقمية وطريقة فعالة من  تُعدُّ استضافة أحد المشاركين في برنامج الوظائف الرقمية طريقة رائعة للتوظيف السريع لشغل الوظائف  
 حيث التكلفة لجذب مهارات جديدة ومواهب جديدة إلى عملك. 

 إنها أيضاً فرصة لمساعدة سكان فيكتوريا في العثور على مسار مهني جديد، ال سيما أولئك الذين ربما تأثرت وظائفهم بجائحة  
 .19-كوفيد

من كبار اصحاب العمل في فيكتوريا الذين اشتركوا بالفعل   وغيرهم  Siemensو  Salesforceو  Microsoftو   ANZانضم إلى 
 في الوظائف الرقمية.

 كيفية تقديم الطلب 

 .)التسجيل مجاني( التسجيل هنايمكن للشركات المؤهلة   •

ئمة مختصرة بالمشاركين لالختيار  سنتصل بك لمناقشة مواصفات األشخاص والمهارات الرقمية التي تحتاجها وسنقوم بإعداد قا •

 من بينهم.

 تقوم بمقابلتهم ثم تختار المشاركين الذين ترغب في توظيفهم، ودفع أجر مناسب للمبتدئين. •

 دوالر من الحكومة لكل فرصة عمل معروضة.  5,000ستتلقى دعماً لألجور قدره  •

ركين في فرص عمل أطول أو استخدام هذه العملية  أسبوع، ولكن يمكنك توظيف المشا  12يجب أاّل تقل مدة فرصة العمل عن  •

 لشغل وظائف مستمرة.

أسبوعاً، ولكن إذا وجدت أنهم مناسبون تماماً   12ليس هناك أي التزام باالحتفاظ بالمشاركين لديك بعد انقضاء فترة ال تقل عن  •

 لمؤسستك، فنحن نشجعك على بقائهم في العمل. 

 تكاليف توظيف المشارك الخاص بك. فقط  -ال توجد تكاليف وكالة أو رسوم  •

 وسنتواصل معك قريباً   بفريق الوظائف الرقمية أو اتصل الموقع اإللكتروني للبرنامج يرجى زيارة للمزيد من المعلومات،

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vqAuchw-EUutb5QB1oVuJJXKmyqbahJJnFEoq6qUUNVURTBJUllJVU9VOU9ERUtVWkFVREgwVk1INy4u
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/digital-jobs-form

