CÁC DỊCH VỤ
CHO CHỦ DOANH
NGHIỆP

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

ĐỐI TÁC ĐỂ THÀNH
CÔNG
Luôn cạnh tranh và quản lý sự
thay đổi trong khi đóng góp
cho cộng đồng.
gọi điện hoặc gửi email ngay
hôm nay!
408.794.1101

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 DOANH
NGHIỆP PHÁT
TRIỂN MẠNH

work2future là Ban Phát
Triển Lực Lượng Lao Động
địa phương, hỗ trợ các doanh
nghiệp phát triển thông qua
sự hợp tác với các tổ chức giáo
dục và các tổ chức cộng đồng

work2future hỗ trợ miễn phí
các công ty với việc bảo đảm tài
năng, đào tạo, và chuyên môn.

Năng lực

Kết nối với những
người đang tìm việc
làm và giúp quảng
bá rộng rãi nhu cầu
tuyển dụng của công
ty bạn thông qua giới
thiệu, hội chợ việc làm
của work2fure, hoặc
tổ chức một sự kiện
tuyển dụng tại một
trong các trung tâm
của chúng tôi.
Nhận hỗ trợ tiển lương
bằng cách trở thành
đối tác nhận thực tập
sinh – vừa học vừa làm.

Đào tạo

Ngăn chặn việc sa thải

Ưu đãi

Giảm biên chế

Nâng cao kỹ năng của
nhân viên qua việc cập
nhật vào các chương
trình đào tạo giá cả
phải chăng để giúp
doanh nghiệp của bạn
cạnh tranh.
Duy trì vốn lưu động
bằng cách khai thác
vào các chương trình
ưu đãi và tín dụng
thuế phù hợp với
doanh nghiệp của bạn.

Tiếp cận những nguồn
lực để bảo vệ thương
hiệu của doanh nghiệp,
giữ chân nhân viên có
giá trị và tránh sự sa
thải, đồng thời giảm chi
phí lao động
Khi sa thải là việc khó
tránh khỏi, chúng tôi
cung cấp hướng dẫn
chuyên nghiệp và
tiếp cận vào các dịch
vụ chuyển đổi nghề
nghiệp giúp người lao
động tìm kiếm công
việc mới nhanh hơn.

Chuyên môn

KHỞI ĐẦU, PHÁT
TRIỂN và CỦNG CỐ
doanh nghiệp của
bạn qua việc tiếp
cận vào các mạng
lưới chuyên gia
doanh nghiệp nhỏ
với chi phí thấp hay
miễn phí, các ngân
hàng, và qua nhiều.

