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ABOUT OHOD ABOUT OHOD 

 

دعن أ   ح 

عتبر الشركة االخت الكاديمية تالنت للتدريب شركة أحد للتوظيف واالستشارات ت

)المكتب الرئيسى فى  ,1994التطوير واالستشارات .تأسست شركة أحد فى عام و

القاهرة (.المرخصة تبعا لوزارة  –النزهة الجديدة  شارع د.احمد الغزاوى , 8

داخلى.ومسجلة بالغرفة التجارية كشركة  (9) خارجى و (396)القوى العاملة رقم 

 للعمل فى منطقة الشرق االوسط. 282143ظيف واستشارات موارد بشرية برقم تو

الرئيسى هو تأسست أحد لشغل مكانها المالئم  فى قطاع التوظيف .وكان هدفها 

مساعدة المصريين بتوفير وظائف مالئمة لهم خارج مصر لكى نمنحهم الفرصة 

اط شركة أحد ليشمل .وامتد نشالكتساب الخبرات العملية فى سوق العمل الدولى

التوظيف الداخلى من خالل مساعدة الشركات فى مصر بتوفير الكوادر المطلوبة 

.وتسر شركة أحد مساعدة شركتكم فى مجال توظيف المصريين للخارج وكذلك 

 داخل مصر .

يمكننا توفير االداريين بأمكان شركة أحد توفير أفضل الكوادر لمختلف الوظائف ,

 ن والمهندسين والسائقين ...الخ.والحرفيين والمعلمي

 تساعد شبكة اتصاالتنا الواسعة مؤسستك على سرعة االداء وسرعة التنفيذ . 

 بكفاءة وفاعلية.ادارة متطلبات التعاقد و شركة أحد قادرة على تنفيذ

اتصال دائم ورسمى مع السلطات المصرية وخاصة وزارة القوى العاملة  على أحد

 .ه عمالؤنايطلب المصرية لتوفير ما

 

 

ـــدعن   أح 
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SCOPE 

أحد شركة توظيف واستشارات موارد بشرية تعمل لمنطقة الشرق االوسط وفقا 

 .9001:2015 لمتطلبات ايزو:

 

VISION 

 شركة توظيف واستشارات موارد بشرية  على الطراز العالمى 

MISSION 

  

تنمية المستدامة الفردية والتنظيمية من خالل توفير الأحد تساهم فى 

 عمل للمصريين فى مصر والشرق الوسط. فرص

MANAGEMENT SYSTEM OBJECTIVES 

MANAGE 

 تحسين الربح وقيمة الشركة . .1

 تقليل المخاطر . .2

 تقوية هوية الشركة مع العمالء. .3

 تحسين رفاهية الموظفين . .4

 انشاء نظام ادارة فعال . .5

 

 المجال

 الرؤية

 الهدف

 أهداف نظام االدارة
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 والحفاظ عليها  9001الحصول على تسجيل شهادة االيزو 

وتلبية متطلبات  شركة أحد نعلن التزامنا الشخصى لفهمنحن موظفى 

العميل من خالل التحسن المستمر للعمليات ونظام الجودة وكفاءة 

الخدمات التى نقدمها من خالل تقديم خدمات على الوقت المحدد 

 وبأسعار تنافسية .

 حريصون على تحقيق سياسة الجودة من خالل:نحن 

 نقوم به بالفعل.التأكد من أن سياستنا تعكس ما  .1

 تزام بالرضاء الكامل للعميل عن طريق:لاال .2

 استمرار تحسين كفاءة نظام ادارة الجودة . -أ

 االمتثال لجميع المتطلبات القانونية . -ب   

.تحديد وفهم متطلبات الحاضر والمستقبل والتوقعات وفقا 3

 للتوظيف واستشارات الموارد البشرية .

لتلبية المتطلبات والتحديث مقدمة .التحسين المستمر للخدمات ال4

 المستمر لسوق العمل .

تحسين وتطوير المهارات وكفاءة فهم ان وظيفتنا مهمة ل -5

 العاملين .

نبذل قصارى الجهد لتوفير أفضل فرص العمل للباحثين عن  -6

 العمل فى أفضل الظروف المتاحة .

يل ومراجعة االهداف لتلبية متطلبات العماستمرار التحديث  -7

 واحتياجات السوق.

 العرض السنوى لسياستنا. -8

 سياسة الجودة
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 المقبلة . 3مرشح فى السنوات  3000توظيف  أحد تستهدف

سنوات المقبلة لزيادة عدد الشركات التى  3خالل تكبير قاعدة البيانات  .1

 % .150نتعامل معها بنسبة 

 

 :فى مجال المقاوالت

 ( أمارات -الكويت -انجلترا هستون .) 

 ليج الهندسيه للمقاوالت )الكويت(شركه الخ 

 .) أس جى أس )جنيف 

  الخليج العربى وشمال افريقيا(–شركة سيزائى )اسطنبول 

 )شركة ستيت كو )نيجيريا 

  السعودية (–شركة سوفكون )دمام 

 )مجموعة بن عربيد للمقاوالت )قطر 

 )مؤسسة بن عاتق للمقاوالت )السعودية 

 مؤسسة الحرمين للمقاوالت 

 مية للتجارة والمقاوالت مؤسسة الهاش 

 )شركة أحمد بن هزاع للمقاوالت )السعودية 

  بيتكو للمقاوالت )السعودية( شركة 

 )مؤسسة مبارك صقر الخالدى للتجارة والمقاوالت )السعودية 

  مجموعة الهاجرى لالنشاءات 

 حالول للمقاوالت )السعودية( مؤسسة محمد عادل عدنان 

 االهداف 

 العمالء 
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 )شركة المبطى للمقاوالت )السعودية 

 )شركة ايجاب للمقاوالت )السعودية 

 )شركة النيل للتجارة والمقاوالت )القاهرة ,مصر 

 )شركة خدمات دعم المشروع بى اس اس )قطر 

 )شركة بن دايل )السعودية 

 فى مجال تقنية المعلومات :    

 )شركة أيدك )السعودية 

 )شركة تقنية المعارف )السعودية 

 ة فيوتشر جروب )القاهرة,مصر(شرك 

 )شركة الشبكة المصرية لالنترنت )القاهرة,مصر 

 :فى مجال صناعة السيارات     

 )شركة الجميح للسيارات )السعودية 

 )مجموعة الجديعى )السعودية 

 )شركة الفالح للسيارات )السعودية 

 )شركة سوزوكى )السعودية 

 )مجموعة أباظة اوتو تريد )القاهرة,مصر 

 :ل الحراسات األمنيةفى مجا

 .)الشركة االوروبية للحراسات والخدمات االمنية )قطر 

 .)يونايتد سيكيورتى جروب )اإلمارات 

 .)شركة نجمة للحراسات االمنية )اإلمارات 

 .)شركة ايليت سيكيورتى )اإلمارات 

 .)شركة قطر للخدمات االمنية )قطر 
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 : مجال التجارة والصناعةفى   

 بابكر )السعودية (. مجموعة أبناء صالح 

 .)مؤسسة سقالة )جدة,السعودية 

 .)مؤسسة سلطان لتوزيع المواد الغذائية )السعودية 

 .)شركة على حسن الدهان واوالده )السعودية 

  السعودية(شركة الطيار للصناعات البالستيكية والمطاطية( 

 )مؤسسة على سعد القحطانى للمواد الغذائية )السعودية 

 قطر( مؤسسة زاد القابضة( 

 الرياض,السعودية (. للدهانات شركة الحليف( 

 .)شركة ميجا للمصاعد )عمان 

  السعودية(.التجاريه شركة باعظيم( 

 الدمام,السعودية(. شركة جلف سام جروب للمصاعد( 

 .)شركة سايمكس التجارية )قطر 

 .)شركة رامكو )قطر 

 .)أسواق التميمى )السعودية 

 فى مجال السياحة والفنادق :

 البحرين(. ة العزام جروبمجموع( 

  مطاعم بيروت )االمارات(.سلسله 

 .)أريج العالم )السعودية 

 .)دومينوز بيتزا )عمان 

  المعلم )الكويت( –فطاير على الطاير  -بيت ديكسون سلسلة مطاعم 
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 : فى مجال التعليم والتدريب   

 )شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقنى )الدمام,السعودية 

  المعرفة للتدريب )الخبر,السعودية(.قرية 

 .)مجموعة الحماد )السعودية 

 .)مدرسة الفيصل )السعودية 

 .)مدرسة الفصحى )السعودية 

 االمارات(. نجمة للموارد البشرية واالستشارات( 

 .)تالنت للتدريب واالستشارات )القاهرة,مصر 

 فى مجال الطب:

 .)مؤسسة سرابيل )جدة,السعودية 

 عودية(.مستشفى االمل )الس 

 .)مستوصف على خمج الطبى )السعودية 

 .)مجموعة مستوصفات ناس لطب االسنان )السعودية 

 السعودية(. معامل زين الطبية( 

 السعودية(. عيادة الكمال الطبية( 

 السعودية(. عيادة المدينة الطبية( 

 .)مستشفى االحساء )السعودية 

  السعودية(.المركز السعودى لالدوية( 

  للنظارات الطبية)السعودية(.مؤسسة باكر مان 

 .)مركز الخميس الطبى )السعودية 

 .)شركة االمين للتجهيزات الطبية )السعودية 

 .)يونيتد فارما )قطر 
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 لمزيد من المعلومات ارجو زيارة الرابط التالى :

/watch?v=7WWOU4q32tEhttp://www.youtube.com 

 

وكذلك نحن نتطلع الى عالقه عمل ناجحه لمساعده الباحثين عن العمل 

 صاحب العمل
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 جانب من المقابالت والتدريب
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