دليل المستخدم للتقديم على مجموعة عائض حسين بن دعجم
User Manual to apply in Ayedh Dejem Group

)(عزيزي المتقدم للوظيفة
)Dear Job Applicant(

نشكرك على اهتمامك بمجموعة

عائض بن دعجم
We thank you for your interest in a
Ayedh Dejem Group

: يمكنك التقديم باتباع الخطوات التالية
You can apply by following these steps:

:  يتم الدخول على الرابط التالي-1
1- Enter the following link:

https://oss.menaitechsystems.com/Dejem/onlineapp/onlineapplication/dejem/hq/1

/ او من خالل الرابط الرسمي للمجموعة واختيار التوظيف

Or you can go to the official website of the group and
choose (Employment).
www.dejem.com

 -2في حال لم تكن وظيفتك المرغوبة معروضه على الصفحة الرئيسية يتم الذهاب مباشرة الى ( دخول – ثم انتساب )
وعند تعبئة بيانات الشخصية الحقا يتم تحديد الوظيفة المرغوبة من خانة ( مجال االهتمام )
)In the event that your desired job is not displayed on the home page, go directly to (Login - Sign up
When filling in the personal data later, the desired position will be determined from major of
interest.

 -2في حال كانت الوظيفة معروضه  /الذهاب الى أيقونة الوظائف بالموقع و الضغط على الوظيفة المطلوبة.
2- Go to the Vacancies icon and click on the desired job.

 -3الضغط على أيقونة ( قدم اآلن )
)3- Press (Apply now

 -4الضغط على أيقونة (انتسب).
4- Press (Sign up).

 -5تعبئة البيانات التالية (البريد االكتروني ،كلمة السر ،تأكيد كلمة المرور).
5- Fill out the following information (email, password, confirm password).

.)  سيصلك إيميل بالبريد الكتروني الخاص بكم يرجى الضغط على كلمة ( تفعيل-6
6- You will receive an e-mail. Please click on the word (Activate).

.) العودة الى الموقع و تعبئة البيانات الشخصية ( يشترط للمتقدم أن يكون لديه على األقل عدد مؤهل علمي واحد-7
يجب تحديد مجال االهتمام
8- Return to the website and fill in the personal information (the applicant must have at least
one educational qualification).
The major of interest must be specified

. العودة الى صفحة التوظيف واالجابة على األسئلة الخاصة بالوظيفة-9
8- Return to the recruitment page and answer questions about the job.

.)  الضغط على أيقونة ( قدم اآلن-10
11- Press (Apply now).

.شكرا لك وسيتم التواصل معكم بأقرب وقت
ً
Thank you and you will be contacted shortly.

