DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
CÔNG VIỆC

work2future là một thành viên của Trung tâm Việc
Làm Hoa Kỳ tại California được liên bang tài trợ,
giúp chuẩn bị cho những người tìm việc và cạnh
tranh cho các công việc có tiềm năng với mức
lương cao trong các ngành phát triển

Tìm nghề nghiệp mới qua các
dịch vụ nghề nghiệp miễn phí
work2future.
Ghé thăm hoặc gọi ngay hôm nay!
San Jose Career Center
Kirk Community Center
1601 Foxworthy Ave, San Jose
Điện thoại: 408.794.1101

North San Jose Career Center
California EDD
1901 Zanker Road, San Jose
Điện thoại: 408.216.6200

Gilroy Career Center

South County Social Services
379 Tomkins Court, Gilroy
Điện thoại: 408.758.3477

ADA, Chương Trình Sử Dụng Lao Động với Cơ Hội
Bình Đẳng, trợ giúp phụ trợ hiện có cho người
khuyết tật và dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu.
Một số điều kiện có thể áp dụng.
Gọi qua TTY: 408.294.9337.

work2future

Văn Phòng Hành Chính | Không có dịch vụ
5730 Chambertin Drive, San Jose, CA 95118
email | work2future@sanjoseca.gov
điện thoại | 408.794.1101
trang mạng | work2future.org

GIÚP MỌI NGƯỜI
THÀNH CÔNG

work2future là Ban phát triển
lực lượng lao động địa phương
chuyên giúp người kiếm việc làm
tìm được những công việc có tính
cạnh tranh và lương bổng cao
trong các lĩnh vực đang phát triển
mạnh như kinh doanh và dịch vụ
tài chính, xây dựng, y tế, sản xuất
và công nghệ.

work2future có thể hỗ trợ bạn miễn
phí với sự huấn luyện, đào tạo, và
kinh nghiệm làm việc của chuyên gia.

Khả năng cạnh tranh
Trở nên cạnh tranh hơn
trong thị trường việc
làm qua các buổi hội
thảo miễn phí hoặc nói
chuyện với Cố Vấn Nghề
Nghiệp về nhiều chương
trình đào tạo chứng chỉ
chuyên nghiệp và cơ
hội học tập trực tuyến
có sẵn

Đạt nhiều kinh
nghiệm
Đạt được kinh nghiệm
làm việc thực tế qua đào
tạo thực hành với các nhà
tuyển dụng địa phương
trong những lĩnh vực nhu
cầu cao bằng cách tham
gia các chương trình đào
tạo tại chỗ, kiếm tiền và
học hỏi, hoặc chương trình
thực tập của chúng tôi.

Đạt được công việc

Làm chủ

Các Cố Vấn Nghề Nghiệp
của work2future sẽ giúp
bạn xây dựng kế hoạch
để thành công và hỗ trợ
bạn trong quá trình tìm
việc với chuyên gia đánh
giá sơ yếu lý lịch, huấn
luyện phỏng vấn và giới
thiệu việc làm

Bạn có một ý tưởng, sở
thích, hoặc có ý định trở
thành một nhà tư vấn?
Kết nối miễn hay chi
phí thấp với mạng
lưới của những chủ
thương gia và nguồn
lực dành cho doanh
nghiệp nhỏ thônng qua
BusinessOwnerSpace.com.

