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تعتبر شركة سهيل من الشركات التي اتبعت سياسات مدروسة منذ
انطالقها وارتكزت تلك السياسات على أسس علمية وحلول واقعية
مدروسة .
وقد تفردت الشركة بوجود طموح يتنامى بشكل كبير لتحقيق اإلنجازات
الكبرى واملض ي قدما فى استراتيجية عمل مرنة تسعى لتحقيق الريادة
الشاملة فى قطاع املوارد البشرية والتوظيف .
وهو ما يقود بضرورة الحفاظ على البصمة املميزة التي نتركها فى أعمالنا،
األمر الذي تعكسه أعمالنا التي تم إنجازها خالل السنوات املاضية

رؤيت ان
رسالت ان
أهدأف ان

العمل على ازدهار املجتمعات والوصول باألعمال التجارية إلى قمة
النجاح.

تقديم حلول مبتكرة فى مجال املوارد البشرية والتوظيف بالخارج
مساهمة منا فى مساعدة رواد األعمال على النمو وتحقيق
األهداف املنشودة .

أن نحافظ على مكاننا فى صدارة شركات التوظيف من خالل
جودة أعمالنا وخدماتنا املتميزة واستخدام أحدث التقنيات
وأكفاء املوارد البشرية .

م
ك
ج
ئ
ت
ل
ل
مة ر س س ألإدأرة

إنه لفخر كبير لي أن أرى شركة سهيل قد حققت كثيرا من النجاح واالزدهار على مدى السنوات
املاضية ووصلت إلى قمة الهرم وتربعت على عرش املوارد البشرية والتوظيف فى مصر.
ُ
لقد أنشئت شركة سهيل تواجه تحديات وصعوبات البطالة وقد كان لشركة سهيل حظ وافر فى
البحث عن الدرر والكفاءات البشرية املدربة علميا وعمليا وإلحاقها بمعظم الشركات واملؤسسات
العاملية فى جميع دول الوطن العربى.
أيها السادة العمالء أعدكم باملحافظة على ما وصلت إليه شركة سهيل من إنجازات ونجاحات
حققتها فى إدارة املوارد البشرية والتوظيف وإننا جميعا إدارة وموظفين نتفانى من أجلكم وأتمنى أن
أجد فى كل شركة ومؤسسة سفيرا ماهرا يحقق أمنياتكم العملية والعلمية وأطمح أن تكون سهيل
محل ثقة جميع السادة العمالء على املستوى املحلي والدولي فى االرتقاء بمستوى التوظيف والوصول
بالعنصر البشري إلى مستوى عالي من الخبرة واملهارة.
رئيس مجلس اإلدارة
محمد عبد الفتاح حسان
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إدارة التسويق

تسويق خارجي

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

العالقات العامة

إدارة الموارد البشرية

قسم التنفيذ الطبي

اإلدارة المالية

إدارة تكنولوجيا المعلومات

قسم التنفيذ الهندسي

تسويق داخلي

قسم تنفيذ المبيعات

قسم تنفيذ الفنادق والمطاعم

قسم تنفيذ التعليمي

قسم تنفيذ العمالة الحرفية
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القطاع الطبي
القطاع
الهندسي

قطاع التعليم

المبيعات والتسويق

إدارة األعمال

الفنادق والمطاعم

ل
ا
ش
ل
ب
خ
ا مقا لة ص ةت

تقوم اللجنة املختصة بمقابلة املتقدمين وعمل اختبارات من الناحية العلمية والفنية واملظهرواألسلوب (نذكرمن هذه االختبارات على سبيل املثال ال الحصر) :


اختبارات شخصية  :تهدف االختبارات الشخصية إلى قياس أبعاد شخصية الفرد مثل الثقة بالنفس .



اختبارات األداء  :هى اختبارات عملية تهدف إلى قياس مدى معرفة الفرد بالعمل .
املقابالت املجهدة ُ :يقدم للمتقدم للوظيفة أسئلة سريعة استفزازية وغير مريحة لنتاكد من الطريقة التي سيتصرف بها فى ظروف مماثلة لطبيعة العمل وينتهى عمل اللجنة بالتقييم



الكامل للمرشح وإعطاء الوصف التقييمي له ودرجة معرفته وإملامه بأساسيات الوظيفة املتقدم لها .

 وأخيرا تقوم اللجنة برفع الوصف التقييمي الدقيق الخاص باملرشحين للوظائف املطلوبة إلى إدارة الشركة التي من خاللها يتم تبليغ سيادتكم باملرشحين األكفاء وفى هذه املرحلة
ننتظرإفادتنا برأيكم فى املرشحين ومن ثم يتم األتفاق إما أن نرسل لسيادتكم السيرالذاتية عبر البريد اإللكتروني ويتم املو افقة من جانبكم ونبدء اإلجراءات أو التنسيق مع سيادتكم ملقابلة
شخصية مع املرشحين.

والهتمامنا الزائد بإرضاء عمالئنا فنحن نستعين بعدة مصادرنستطيع من خاللها جلب أفضل الكفاءات فى كل تخصص من خالل:
➢

إعالناتنا بجريدة األهرام األسبوعية حيث أنها األوسع انتشارا فى جمهورية مصرالعربية .

➢

األرشيف حيث يوجد لدينا أرشيف هائل مصنف تصنيفا جيدا من قبل خبراء فى األرشفة يتم تحديثه بشكل مستمرحيث يضم عدد كبيرمن السيرالذاتية .

➢

تكنولوجيا املعلومات حيث أن التكنولوجيا من أهم الركائز التي تمكننا من مواكبة التطوير والتقدم وتجعلنا دائما بين يدي العميل وقت ما يشاء لذا تستخدم شركة سهيل أحدث
التكنولوجيا الالزمة لنقل املعلومات من احتياجات خاصة بعمالئنا بالخارج لنشرها وشبكات ربط تربط بين مختلف األقسام لتحسين األداء ومستوى الخدمة وتعطى إدراة
تكنولوجيا املعلومات األولوية القصوى ألمان وخصوصية بيانات العمالء .

➢

كذلك يتعاون أعضاء تكنولوجيا املعلومات مع مختلف األطراف املعنية ومطوري املوقع الخاص بنا والعمل على تحديث املوقع بشكل مستمروجعله أسهل فى االستخدام .

➢

مناديبنا  ...........نتميز أيضا بأن لدينا فى كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية مجموعة من املناديب نتعامل معهم عند االحتياج ،لديهم خبرة فى البحث والتنقيح للموارد
البشرية من خالل الذهاب إلى أماكن عملهم ومصانعهم وتقديم تقريرتفصيلى إلدارة التنفيذ.
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ترخيص رقم  596قوى عاملة

املقرالرئيس ي 20 :شارع املساحة ،الدقي ،الجيزة ،مصر

أقرب عالمة مميزة :سعودي ماركت

يمكنكم التواصل مع إدارات الشركة املختلفة من خالل األرقام التالية:

إدارة التسويق00201067559993 :
إدارة املوارد البشرية00201065548430 :
البريد اإللكترونيinfo@soheljobs.com :

املوقع اإللكترونيhttps://soheljobs.com/ :
ولدينا مقر أخر تحت مسمى شركة حسان الدولية ترخيص رقم  687وعنوانه :عمارة  21مساكن الشناوى بجوارمجلس الدوله ،املنصورة ،مصر
إدارة التسويق00201142564444 :
إدارة املوارد البشرية00201141142877 :

