موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی آنالین رزومه نویسی به زبان انگلیسی
مدت دوره  78 :ساعت
مدرس :سرکار خانم مشیری
روز و ساعت برگزاری دوره  :سه شنبه ها از ساعت 71-71
شروع دوره7077/71 /:70
شهریه دوره  0.877.777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :


چگونه رزومه حرفه ای بنویسیم:
مقدمه ای بر رزومه نویسی و اهمیت آن
بررسی تفاوت میان رزومه و cv
آشنایی با بخش های مختلف یک رزومه حرفهای
نحوه درج مدارک ،مهارتها و تجربیات کاری قبلی
نحوه ارائه شخصیت و عالیق در رزومه



چگونه یک کاور لتر مؤثر بنویسیم:
مقدمه ای بر نوشتن کاورلتر و اهمیت آن
جمع آوری اطالعات برای کاورلتر و سازماندهی آن
نحوه نگارش کاورلتر به زبان انگلیسی



چگونگی حضور حرفه ای در جلسات مصاحبه شغلی:
مؤلفه های یک مصاحبه شغلی حرفه ای
سؤاالت مطرح شده در مصاحبه شغلی و نحوه آمادگی برای آن



حضور مؤثر در دنیای مجازی:
ارائه مدارک به صورت آنالین:
سایت های استخدامی آنالین()Linkedin-Indeed- CareerBuilder-Glassdoor- Iran Talent - Job Vision-
ساختار لینکدین ،نحوه ایجاد حساب کاربری و تکمیل پروفایل
نحوه جستجوی مشاغل و درخواست آنالین
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.

جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین رزومه نویسی به زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................... ................ :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777801870771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66721180یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

