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عاصمة الموارد البشرية
 

خدمات اإلدارة واستشارات الموارد البشرية والتوظيف والتسويق والتصميم ودراسة 

الجدوى وغيرها من الخدمات التي تسهل بدأ واستمرار مشاريعكم الريادية من خالل 

حلول ريادية تهدف ألن تحقق تطلعاتنا و عمالءنا على حد سواء فإن نجاح أي 

مشروع لعميلنا هو نجاح لنا ،،،



الملف التعريفي    ٠٢ 

من نحن    ٠٤ 

خدمة االستشارات اإلدارية   ٠٥ 

خدمة إدارة الموارد البشرية   ٠٦ 

خدمات التصميم و التسويق    ٠٧ 

خدمة االستقطاب الوظيفي   ٠٨ 
باقات إعالنات الوظائف   ٠٩ 

الفهرس



عاصمة الموارد البشرية
 من نحن
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 موقع عاصمة الموارد البشرية: خدمات اإلدارة واستشارات الموارد البشرية والتوظيف والتسويق والتصميم ودراسة الجدوى
 وغيرها من الخدمات التي تسهل بدأ واستمرار مشاريعكم الريادية من خالل حلول ريادية تهدف ألن تحقق تطلعاتنا و عمالءنا

،،، على حد سواء فإن نجاح أي مشروع لعميلنا هو نجاح لنا

نقدم لكم حلول األعمال المتنوعة

 إعالن على موقعنا : حيث نسعى ألن نكون وجهتكم األولى في اإلعالن عن شواغركم الوظيفية والبحث عن أفضل المرشحين
.من خالل المتقدمين على إعالناتكم

 استقطاب المواهب الوظيفية السعودية : نسعى ألن نلبي رغباتكم الوظيفية دون عناء البحث والفرز وحيث لدينا قاعدة
.مرشحين رائعة تمكننا من أن نكون اختياركم األمثل

 خدمات استشارات و إدارة الموارد البشرية: وكما هو معلوم لديكم حيث أن التقنية وفرت الكثير ولذلك نقدم لكم خدمات
 الموارد البشرية المساندة بالعمل معكم كشريك أعمال الموارد البشرية لدى منشأتكم لنلبي احتياجاتكم الخاصة بإدارة الموارد

.البشرية بأعلى جودة ممكنة من خالل عدة باقات نقدمها يمكنكم االختيار من بينها

 التصميم الجرافيكي والطباعة: نقدم خدمات التصميم الجرافيكي المختلفة ألعمالكم بدأ من الشعار و إلى الهوية البصرية
.المتكاملة ويمكنكم ايضاً طلب خدمات الطباعة للتصاميم المطلوبة وبالكميات المرغوبة

 الدعاية واإلعالن: نسعى ألن نحقق أهدافكم المنشودة من حمالت الدعاية واإلعالن على منصات السوشيال ميديا المختلفة
.من خالل باقات متنوعة وبأهداف مرنة تلبي حاجاتكم
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في عاصمة الموارد البشرية نقدم لكم االستشارات اإلدارية الالزمة 
لبدأ و تطور وتنمية مشاريعكم أو كياناتكم التجارية ألننا نسعى 

دوماً لتقديم حلول جديدة ومبتكرة وتستهدف احتياجاتكم فإننا 
نفخر بأن نكون شريككم االستشاري في الخدمات اإلدارية 

المتعلقة بالموارد البشرية وفيما يلي بعض من هذه االستشارات 
التي نقدمها لكم.

خدمة االستشارات اإلدارية

الهيكل التنظيمي

ا�تصا�ت ا�دارية الفعالةسلم الرواتبالتخطيط ا�داري

التوصيف الوظيفيالتحليل الوظيفي
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خدمة إدارة الموارد البشرية

أ�تة للموارد البية

 عمل أ�تة للموارد البية بالتعاقد مع أحد أك� الكات ا�تواجدة

با�ملكة �نظمة ا�وارد البية

العمل ع� كافة ا�واقع الحكومية

 العمل ع� كافة ا�واقع الحكومية ال�زمة �جراءات ا�وارد البية ( مقيم

، وزارة ا�وارد البية ، ومدد ، قوى، التأمينات ا�جت�عية .. إلخ )

أرشفة ملفات ا�وظف£

 العمل ع� أرشفة ملفات ا�وظف£ وإصدار ا�رقام الوظيفية وربطها

بجهاز البصمة وملفاتهم

العروض الوظيفية

 عمل العروض الوظيفية وعقود العمل و تجهيز ا�لف للمرشح النها¨

والوصف الوظيفي

أخطابات ا�وظف£

 عمل خطابات ا�وظف£ و ا�ساعدة ® انهاء تعبئة الفورمات الخاصة

بالجهات الحكومية ال�زمة لبعض الرخص و ا�جراءات الحكومية

التسويات النهائية للموظف£

 العمل ع� التسويات النهائية للموظف£ وإصدار شهادات الخ�ة

وا�خالصة النهائية

أالتأكد من س�مة ا�جراءات

 التأكد من س�مة ا�جراءات ® حال انتهاء الع�قة التعاقدية ب£ صاحب

العمل والعامل �ي سبب كان

ا�ساعدة ® ا�عداد للدعاوى القضائية

® حال وجود دعاوى قضائية ا�ساعدة ® ا�عداد لها إدارياً

الحضور بالنيابة عن صاحب العمل

 تقديم حلول للتعقيب والحضور بالنيابة عن صاحب العمل للجهات

الرسمية

التأم£ الطبي وغ¹ه

 إعداد ا�تفاقيات للتأم£ الطبي وغ¹ها من أنواع التأم£ ال�زمة

وا�ختيارية لصحاب العمل
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 من خالل حلول مبتكرة وأفكار جذابة نصمم لكم كل ما يخص مشاريعكم حيث اننا
 نهدف ألن نكون شريك معكم في صناعة أساسات لمشاريعكم وكما أننا نقدم لكم
 أيضاً حلول التسويق اإللكتروني عبر منصات التواصل اإلجتماعي من خالل إنشاء وإدارة

.وتحليل الحمالت اإلعالنية وبكفاءة عالية تلبي أهدافكم الدعائية والتسويقية

 خدمات التصميم الجرافيكي خدمات التسويق االلكتروني

 تصميم الهوية التجاريهترتيب ا�تاجر ا�لك¿ونيه

 تصميم ا�طبوعات و يتضمن منها

الس¹ة الذاتية

تصميم ا�ونتاج و ا�وشن جرافيك

اط�ق حم�ت اع�نيه

تصميم ترتيب حسابات التواصل ا�جت�عي

 الخاصة بالعمل



A

B

C

 خدمة االستقطاب الوظيفي
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 التوظيف للوظائف األساسية

( حديثي التخرج إلى خبرة سنتين )
التوظيف للوظائف متوسطة

المستوى المهني 

التوظيف للوظائف متوسطة

المستوى المهني 

التوظيف للوظائف اإلدارية

ذات الصالحيات األكبر 

التوظيف للوظائف اإلدارية ذات الصالحيات األكبر

التوظيف للوظائف األساسية ( حديثي التخرج إلى خبرة سنتين )
التوظيف للوظائف ا�ساسية مثال ( رجال وسيدات ا�من ، ا�ستقبال ، ا�ساعدين ا�داري£ وغ¹ها ) ويتم خ�ل العملية البحث عن أفضل 3 مرشح£ وعمل مقاب�ت أولية معهم ووضع التوصيات 

وا��حظات ع� كل مرشح وأي م�حظات يتم ا�تفاق عليها مع صاحب العمل وÉكن عمل مقابلة نهائية معهم ® حال الرغبة ® ا�ختيار الكامل وأيضاً Éكن تبديل ا�رشح£ Èرشح£ أخرين ® 

حال عدم اجتيازهم للمقابلة النهائية حتى الحصول ع� أفضل مرشح للوظيفة وقبوله للعرض الوظيفي بشكل نها¨ وتكون رسوم الخدمة حسب ا�تفاق ع� الشاغر الوظيفي الواحد .

التوظيف للوظائف ا�دارية ذات الص�حيات ا�ك� مثال ( مديري ا�قسام، ا�هندس£ الخ�اء ، الفني£ ذوي الخ�ة العالية او التخصصات الدقيقة وغ¹ها ) ويتم خ�ل العملية البحث عن أفضل 3 

مرشح£ وعمل مقاب�ت أولية معهم ووضع التوصيات وا��حظات ع� كل مرشح وأي م�حظات يتم ا�تفاق عليها مع صاحب العمل وÉكن عمل مقابلة نهائية بالتشارك مع صاحب العمل ® حال 

الرغبة وأيضاً Éكن تبديل ا�رشح£ Èرشح£ أخرين ® حال عدم اجتيازهم للمقابلة النهائية حتى الحصول ع� أفضل مرشح للوظيفة وقبوله للعرض الوظيفي بشكل نها¨ وتكون رسوم الخدمة نسبة 

من ا�جر السنوي ا�تفق عليه مع ا�وظف ع� الشاغر الوظيفي الواحد.

التوظيف للوظائف ا�دارية ذات الص�حيات ا�ع� 

مثال ( ا�داري£ ا�تخصص£ ، م® ا�دارات ، 

الفني£ ا�تخصص£ ذوي الخ�ة و ا�هندس£ وغ¹ها ) 

ويتم خ�ل العملية البحث عن أفضل 3 مرشح£ 

وعمل مقاب�ت أولية معهم ووضع التوصيات 

وا��حظات ع� كل مرشح وأي م�حظات يتم 

ا�تفاق عليها مع صاحب العمل وÉكن عمل مقابلة 

نهائية بالتشارك مع صاحب العمل ® حال الرغبة 

وأيضاً Éكن تبديل ا�رشح£ Èرشح£ أخرين ® حال 

عدم اجتيازهم للمقابلة النهائية حتى الحصول ع� 

أفضل مرشح للوظيفة وقبوله للعرض الوظيفي 

بشكل نها¨ وتكون رسوم الخدمة حسب ا�تفاق 

ع� الشاغر الوظيفي الواحد .



باقات إعالنات الوظائف
على عاصمة الموارد البشرية 
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الباقة إعالنات الوظائف األولى:
 �كنكم من ن إع�ن وظيفي واحد و�رة واحد فقط 

ويتم التذك¹ با�ع�ن بحد أقÏ مرت£ ® التطبيقات

 ك� يتم التذك¹ ® حسابتنا ع� ( أبل و أندرويد ) 

السوشيال ميديا والتيليجرام ومجموعات الواتساب

الباقة إعالنات الوظائف الثانية:
 �كنكم من ن إع�نات وظيفية � محدودة ومدة 

ا�ش¿اك فيها سنة من تاريخ ن أول إع�ن وظيفي 

 Ðويضاف إليها مميزات الباقة إع�نات الوظائف ا�و

من تذك¹ات لكل إع�ن وظيفي يتم نه بعد تأكيد 

ا�ش¿اك ® الباقة.



info@cohr.com

store.c0hr.com

+966503797470

c0hr.com

تواصل معنا


