
 

 

ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਿਕਟਰੋੀਆ ਦ ੇਧਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਧਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ 
 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਧਤਭਾਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ? 

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਿੌਕਰੀਆ ਂਧਿਕਟਰੋੀਆ ਦੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰਜਬਲ ਿ ੂੰ  ਿਿਾਉਣ ਧਿਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਿ 

ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਿਾਲੋਜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਭਧਿਿੱਖ ਿ ੂੰ  ਚਲਾਉਂਦੀਆ ਂਹੈ, ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤਜ਼ੇੀ ਿਾਲ ਿਿੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੂੰਗ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਿ ਧਿਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰ ਿਾਲੇ 5,000 ਤਿੱਕ ਦਰਧਮਆਿੇ-ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਾਲੇ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਰ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿਾਂ ਹੁਣਰ ਪ੍ ਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਦਰਧਮਆਿੇ-ਪੇ੍ਸ਼ ੇਿਾਲੇ ਧਿਕਟੋਰੀਅਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇ੍ਸ਼ ੇਧਿਿੱਚ ਜਾਣ ਧਿਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਗੀਦਾਰ 12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਿਰਕ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਧਿਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਂ, 12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰ ਧਸਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਿ। 

ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਧਤਭਾਸਾਲੀ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ਦੁਾ ਿਰਕ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ (ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਅੂੰਸਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸਬਧਸਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ) ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਿੇਂ ਹੁਣਰ ਪ੍ ਲ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।  

ਪ੍ਰਧਤਭਾਸਾਲੀ ਲੋਕ ਲਿੱ ਭ ੋ

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ 30+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਹਿ, ਧਿਧਭੂੰਿ ਧਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਅਿੁਭਿ ਰਿੱਖਦ ੇਹਿ। 

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਮਕੁਾਬਲੇਦਾਇਕ ਧਤੂੰਿ-ਪ੍ੜਾਿੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦਆੁਰਾ ਚਧੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਿਿੀਿਤਮ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਿਾਲ ਧਸਖਲਾਈ ਧਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਧਮਆਿੇ-ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤ,ੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਧਪ੍ਛਲੇ ਪੇ੍ਸ਼ ੇਤੋਂ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਯੋਗ ਹੁਿਰ ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਤਹੁਾਿ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਿੱਚ ਬਸ਼ੇਕੀਮਤੀ ਅਤ ੇਫੌਰੀ ਯੋਗਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

  



 
 

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ 2 ਧਿਿੱਚੋਂ 2 

ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੇ ਹਾਲ ਹੀ ਧਿਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱਤ ੇਉੱਚ-ਮੂੰਗ ਿਾਲੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਧਿਿੱਚੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਧਿਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਮਰਧਥਤ ਧਸਖਲਾਈ ਦ ੇ12 ਹਫ਼ਤ ੇਪ੍ ਰੇ 

ਕੀਤੇ ਹਿ:

• ਿਾਟਾ ਧਿਸਲੇਸਣ 

• ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਧਟੂੰਗ  

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ 

• ਕਲਾਊਿ ਕੂੰ ਧਪ੍ਊਧਟੂੰਗ 

• ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਧਮੂੰਗ/ਧਿਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ 

• ਆਰਟੀਫੀਸੀਅਲ ਇੂੰਟਲੈੀਜੈਂਸ/ਮਸੀਿ ਲਰਧਿੂੰ ਗ 

• ਪ੍ਰੋਿਕਟ ਮੈਿਜਮੈਂਟ 

• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੈਜਮੈਂਟ (Agile) 

• ਿੈੈੱਬ ਧਿਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ 

 

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜਬੌਸ ਦ ੇਧਬਜ਼ਧਿਸ ਹਸੋਟ ਬਣੋ  

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਿੀ ਕਰਿਾ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਿੌਕਰੀ ਭ ਧਮਕਾਿਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਿ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਿੱਚ ਿਿੇਂ ਹੁਿਰ ਅਤ ੇਿਿੀਂ ਪ੍ਰਧਤਭਾ ਧਲਆਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆ ਂਿ ੂੰ  ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਿਿੀਂ ਧਦਸਾ ਲਿੱ ਭਣ ਧਿਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰਿ ਦਾ ਮਕੌਾ ਿੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ COVID-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਧਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ANZ, Microsoft, Salesforce, Siemens ਅਤ ੇਹੋਰ ਚਟੋੀ ਦੇ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜਹੋ ਜੋ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਹੀ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਲਈ 

ਸਾਈਿ ਅਿੱਪ੍ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਿ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਧਕਿੇਂ ਦਣੇੀ ਹ ੈ

• ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਿੱਥ ੇਰਧਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ (ਰਧਜਸਟਰਸੇਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਿਹੀਂ ਹੈ) 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਿਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। 

• ਤੁਸੀਂ ਇੂੰਟਰਧਿਊ ਕਰਦ ੇਹੋ ਧਫਰ ਉਹਿਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਧਿਯੁਕਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਤਸੁੀਂ ਚੁਣਦ ੇਹੋ, ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ-ਪ੍ਿੱਿਰ ਦੀ ਤਿਖ਼ਾਹ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। 

• ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹਰ ਧਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ $5,000 ਦੀ ਤਿਖ਼ਾਹ ਸਬਧਸਿੀ ਧਮਲੇਗੀ। 

• ਕੂੰਮ ਦੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਲਈ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਲੂੰ ਬੇ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਧਿਯੁਕਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਿੌਕਰੀ 

ਭ ਧਮਕਾਿਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਸਆੁਗਤ ਹੈ।  

• ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 12-ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਧਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੂੰ ਧਦਸ਼ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ 

ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਸੂੰਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਹਿ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਕੂੰਮ 'ਤ ੇਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

• ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੂੰਸੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਿਹੀਂ ਹੈ - ਕੇਿਲ ਤੁਹਾਿ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ਿ ੂੰ  ਿੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਟੀਮ ਿਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂਗੇ  

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

