
Job title
 "

المنصب الوظي$#
Job Locationـ
مكان العمل
Basic Salary
الراتب األسا5" 
Other Allowances
بدالت أخرى
Overtime
ساعات عمل إضافية
Accommodation
السكن
Transportation
المواصالت
Nationality
الجنسية
Languages
اللغات
Driving License  (                                                         )

رخصة القيادة
Education
 "Qالمستوى التعلي
Age (from/to)

(Sمن \ إ) العمر
Joining Date (Tentative)
( 
ً
تاريخ بدء العمل (تقريبا

Visa issued by which Emirates
"  ستصدر منها اإلقامة

اإلمارة ال[\
Candidate must be in UAE ?
"  اإلمارات؟

المتقدم للوظيفة يجب ان يكون _#
Remarks / Other requirements
مالحظات \ متطلبات إضافية

Soprix Management System
نظام سوبريكس إلدارة الملفات

HRM & Manpower Division
ية والقوى العاملة hiقسم الموارد الب

Candidate Information Form
 # klالمتقدم  "

وط الواجب توافرها _# hiمعلومات الوظيفة وال

Number of current employees
 # klكة الحالي hiال  # klعدد موظف

Company Details | كة hiمعلومات ال
Emirates

اإلمارة
Company name (as per trade license)

كة (حسب الرخصة التجارية) hiاسم ال 

Job Details | معلومات الوظيفة
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وط الوظيفة المذكورة أعاله -１ hiل  # klالمطابق  # klكات بإعالن وإجراء المقابالت المبدئية و تصفية طلبات المتقدم hiكة سوبريكس موفر خدمات ال hw نخول السادة
كة الموظفة -２ hiبالنيابة عنا, كل ما سبق محصور بال  "

كات غ�k  مخولة بإنهاء إجراءات التوظيف أو اصدار عروض العمل او تأكيد الراتب النها|} hiكة سوبريكس موفر خدمات ال hw السادة
كة أي مسؤولية او رسوم -３ hiكات دون الحاجة إلبداء األسباب ودون تحمل ال hiكة سوبريكس موفر خدمات ال hw من  # klح #  المق�\ klكتنا بحق رفض أي متقدم للوظيفة او جميع المتقدم hw تحتفظ

Company stamp
كة hiختم ال

1- We authorize Soprix Corporate Services Provider to advertise and conduct the initial interviews and shortlist the candidates for the above position on 
our behalf.
2-  Soprix Corporate Services Provider is NOT authorized to finalize the candidates or issue offer letters to any candidates on our behalf, the finalization of  
salary and job offer is made by the hiring company
3- We reserve the right to reject any or all the shortlisted candidates by Soprix Corporate Services Provider without any responsibility or fees towards the 
company

Authorized Signatory (name, phone,email)

توقيع الشخص المخول (اسم, هاتف, اميل)
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In UAE | من داخل االمارات  
ً
ح�ا

Overseas only | من خارج االمارات  
ً
ح�ا Preferred out | وري محبذ خارج االمارات وليس �#

Preferred in | وري "  االمارات وليس �#
محبذ _#

Optional | إجبارية  kغ� Preferred | ورية محبذة وليست �#

Not Eligible |  افية)فئة ال ينطبق عليها ساعات العمل اإلضافية hwالوظائف اإلدارية واال)

Eligible | مستحق للحصول ع� دفع ع� ساعات العمل اإلضافية

Mandatory | إجبارية License no / Type: 
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