األشخاص الداعمون لألفراد المتميزين

حب التميز

المحتويات
2.

حب التميز

وتكنولوجيا المعلومات  Oracleو  SAPمشغلي االفراد المتميزين في كل من

هي شركة توظيف  “ Whitehall Resourcesوايت هول ريسورسز
حائزة على جوائز في مجالها ويقع مقرها في المملكة المتحدة ،وتتمتع
بقاعدة من العمالء تمتد عبر ست قارات .وقد جعلنا من أنفسنا
أفضل شريك ألكثر من  800من الشركات الرائدة في العالم.
عندما يتعلق األمر بالتوظيف في مجال  SAPو Oracleو
تكنولوجيا المعلومات المتخصصة ،فنحن من يمتلك سمعة ال مثيل لها .وما
هو أكثر من ذلك ،أدت خبرتنا الى تضاعف نمو شركتنا في حين ال يزال
تصنيفنا ضمن مؤشر Dun and Bradstreetفي أعلى مانسبته %1
من جميع الشركات في المملكة المتحدة.
إننا متحمسون للحصول على مرشحي العمل ممن يتميزون بأعلى مستوى
من الجودة  ،وتقديم خدمة استثنائية لعمالئنا ،كما اننا نسعى جاهدين لنكون
أفضل مقدمي الحلول والخدمات في مجاالت تخصصنا.
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تغطي هذه الحلول منطقة المملكة المتحدة وأوروبا و الشرق األوسط وشمال افريقيا

المتخصصون ذوي المعرفة العميقة في القطاع

فريق توظيف مؤهل وذو خبرة عالية

مشاريع منافسة ورأب الصدع في المهارات وأحدث التقنيات

الصدق ،النزاهة ،الشغف ،الخبرة

جوائز وإعتمادات في الحلول الرائدة في التوظيف الصناعي
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شركاء النجاح

التحق بثلث الشركات المتضمنة في مؤشر FTSE 100

”لقد كانت شركة وايت هول
ريسورسز مصدرا ً هاما ً لتوفير
الموارد؛ فقد كانت خدماتها تقدم
الينا في الوقت المناسب وبشكل
كفؤ،واألهم من ذلك ،أنها كانت
خدمات مخصصة .فلم أشعر في
اي وقت انه تم التخلي عني خالل
”.العمل في المشروع
األهم من ذلك ان وايت هول“
ريسورسز تقوم بعملي إداري
سريع  ،ويسرني أنني عملت معها
وسوف أستمر في القيام بذلك متى
ما أتيح لي ذلك“
 SAPبيردت ريدم

فلدينا في وايت هول ريسورسز Whitehall Resources
ما يجعلنا فخورين بمعدل االحتفاظ بعمالئنا ،والتي تبلغ
 .%99.8وبالنسبة لنا ،فإن هذا الرقم يمثل ما يعني أن نكون
األفضل في مجال عملنا .إنه شيء نقوم بقياسه ومشاركته بانتظام
مع فرقنا.
منذ أن أطلقنا أعمالنا في عام  ،2007قمنا بتحدي االنكماش
االقتصادي ،وعملنا على مضاعفة نمونا عاما ً بعد عام .وإستجابة
لمتطلبات عمالءنا فقد قمنا بتطوير قدراتنا في خدمات التوظيف
وخدمات تكنولوجيا المعلومات أيضاً .ويدير كل  Oracleفي
قطاع خبراء استشاريون متخصصون في القطاع ممن لديهم فهم
أعمق للمتطلبات وبالتالي فهم قادرون على تأمين المواهب
المناسبة.
وفي يومنا الحاضر ،فإن موارد شركتنا ال تكمن فقط في كوننا
شركة توظيف كبيرة تتمتع برأس مال بماليين الجنيهات ،ولكننا
أيضا ً من أحد أسرع شركات توظيف خبراء تكنولوجيا المعلومات
نموا ً في المملكة المتحدة.

فنحن شركاء لكل من  Oracle Corporationو SAP UK, AG, MENA
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التوظيف في SAP

معرفة ال مثيل لها في السوق والشبكات
وايت هول ريسورسز” هي“
المفضلة لدي ،فعندما أتلقى مكالمة
هاتفية من وايت هول ريسورسز
 ،فإنني اعلم على الفور ان االمر
جدير باإلهتمام ،فهي التضيع وقتي
”.وأحصل منها على ما أريد
رئيس مهندسي حلول SAP

وايت هول ريسورسزWhitehall Resources
هي واحدة من أكبر الشركات وأكثرها شهرة في العالم.
فلقد وصلنا إلى هذا المستوى الرفيع من خالل كوننا
خبراء قادرون على اتقان اختيار موظفي وعمالء
 .SAPفلن
تجد شريك توظيف  SAPيملك فهما ً تقنيا ً أفضل
لمتطلباتك ،كما انك لن تجد شركة تقدم خدمات SAP
من قبل خبراءها من شأنها ان تجذب العمالء
اكثر من مؤسستنا الرائدة.
فمن خالل سنوات من الخبرة في هذا المجال ،باإلضافة
إلى قاعدة بياناتنا الواسعة والعالقات طويلة األمد مع
المرشحين ،فقد قمنا بتطوير سوق العمل الخاص بنا في
فالمرشحين  SAP.مجال الخبراء لموهوبين في تقنية
يعرفون شركتنا ،ويثقون بها ويُكنّون لها االحترام ،حيث
قال أحدهم“ :عندما أتلقى مكالمة هاتفية من وايت هول
ريسورسز  ،فإنني اعلم على الفور ان االمر سيكون
مفيد بالنسبة لي“.
تقوم وايت هول ريسورسز بالتوظيف من خالل عقود
مؤقتة ودائمة ،يكون لكل عقد فريق متخصص  ،وهذا
يعني أننا نتعرف على متطلبات عمالئنا الفنية بسرعة
ويمكن التواصل مع المرشحين للعمل على نحو فعال،
وضمان أن نطابق المرشحين عن كثب قدر اإلمكان مع
.الدور الذي سيناط بكل واحد منهم
ويمكن التأكيد للعمالء أن متطلباتهم سوف تدار من قبل
خبراء في القطاع يعملون داخل الشركة الموثوقة والتي
.تتمتع بسمعة طيبة في السوق

تتواصل وايت هول ريسورسز مع اكثر من  40,000خبير
 SAPكل أسبوع
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التوظيف في Oracle

من رتبة الخبير وحتى المستوى – ج
لقد وفرت لي وايت هول“
ريسورسز عقدا ً مع شركة
“كابجيميني” وأنا معجب جدا
بإحترافيتهم .فقد كانوا يجعلونني
على علم بكل شيء بخصوص
التقدم المحرز وقاموا بتقديم تغذية
راجعة عن عملية المقابلة .وأتطلع
إلى العمل معهم اآلن وفي
المستقبل“.
 Oracleخبير مالي في شركة

لفريقOracle
في وايت هول ريسورسز مرجعية وشبكة عالقات
ضخمة تم تطويرها من خالل االلتزام وااليمان بوضع
لمساتها الشخصية ،ويعمل أكبر مستخدمي Oracle
في العالم مع خبرائنا ،ألننا تمكنّا مع مرور الوقت من
ان نبرهن اننا نعرف السوق أفضل من أي شخص
آخر.
فنحن نعمل باستمرار على توسيع شبكتنا ،وزيارة
عمالئنا والمحافظة على التواصل مع أفضل محترفي
.Oracle
فهذا التفاني والتركيز على عملية التوظيف الناجحة
تمكننا من تقديم ثالث سير مهنية كبيرة والتي تناسب
متطلبات عمالئنا وقابلية حصولهم عليها في غضون
ساعات من طلب خدماتنا،وهذا هو السبب وراء أن
معظم عمالء Oracle
.يعتبروننا الخيار األمثل بالنسبة لهم
فحيث يعتمد الكثير على التوظيف ،والذي يزداد التنافس
عليه بشكل كبير ،فإننا نعمل على تطوير العالقات مع
عمالئنا  ،ونقوم بالتحدث بحماس عن مؤسساتهم،
.وضمان رغبة أفضل المرشحين في تلبية متطلباتهم
إننا نفخر بمعرفة عمالئنا ،ونؤمن بما يقومون به ونحث
.الخبراء والمحترفين على القيام بتقديم الخدمات لهم

تتواصل وايت هول ريسورسز مع اكثر من  10,000خبير
 Oracleكل أسبوع
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حلول عالمية

تقديم الخدمات حول العالم بخبرة محلية
ففي شركة كابجيميني
فإننا نعتمد Capgemini,،
على شركائنا في توفير الموارد
لتقديم موارد استثنائية لتلبية العديد
من التخصصات ،وقطاعات
الصناعة والمواقع .فالجودة
وسرعة االستجابة هي من االمور
الضرورية والهامة بالنسبة لنا .وقد
كانت شركة وايت هول ريسورسز
”“ Whitehall Resources
شريكا هاما ً للغاية بالنسبة لنا ،وقد
ساعدتنا على تقديم خدماتنا على
مدى سنوات عديدة لتحقيق نجاح
“ كبير
نائب رئيس شركة كابجيميني
Capgemini UK

تم تشكيل فريق “ وايت هول ريسورسز “ الدولي استجابة
للتوقعات العالمية المتزايدة لمهنيي وشركات SAP
المتخصصين .فمع خبرائنا المتحدثين بإثني عشرة لغة
وتوفير المرشحين في جميع أنحاء العالم ،فإننا نوفر مركزا و
 Oracleو  SAPوتكنولوجيا احدا لحلول التوظيف في
المعلومات على المستوى العالمي.
يعتمد فريقنا العالمي على جميع موارد المختصين في “وايت
هول ريسورسز” مما يوفر رؤية عالمية لقاعدة معرفتنا.
ويعمل فريقنا العالمي على تلبية متطلبات العمالء الباحثين
عن المواهب المحلية ،فضالً عن الخبراء الذين يتمتعون
بسمعة قوية على المستوى العالمي.
وتعكس مكاتبنا في كل من المملكة المتحدة وألمانيا ،فضالً
عن مواقعنا اإللكترونية متعددة اللغات ،قدرتنا على الوصول
الى العالمية ،فلدينا بصمة قوية عبر أوروبا وما وراءها من
المناطق والدول ،وعلى وجه الخصوص ،فإننا نعتبر كأكبر
في الشرق األوسط .فسواء  SAPمتخصص في توظيف
كنت بحاجة إلى شخص واحد موهوب للغاية أوكنت بحاجة
الى حلول التوظيف العالمية ،فنحن لدينا الخبرة والموارد
.للبحث عن المرشحين وتوظيفهم في جميع أنحاء العالم

.لدينا فريق متنوع ومتنامي يغطي عدة جنسيات و  12لغة
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التوظيف في تكنولوجيا المعلومات

مكالمة واحدة لجميع احتياجاتك من موظفي تكنولوجيا المعلومات

لقد قامت كل من وايت هول “
ريسورسز و إيتليجانس ببناء
عالقة وثقة قويتين .فإحترافيتهما
وتعاملهما اللطيف ومرونة تعاملهما
كانت من االمور االساسية التي
تميزهما وكانت جودة االستشاريين
التي زودتنا بهم عالية جدا ً في جميع
.المجاالت
لقد كانت مرونة التعامل واالستجابة
التي أظهرتهما هاتين الشركتين
على مر السنين عوامل من اهم
عوامل القيمة المضافة الحقيقية في
تحديد أننا ما زلنا ملتزمين بالحفاظ
على عالقة تجارية طويلة األمد مع
 “.وايت هول ريسورسز
مدير الموارد وبرنامج خطط موارد
المشاريع

تحتاج جميع المنظمات والمؤسسات مهارات إضافية
في تكنولوجيا المعلومات والتي ليست بالضرورة أن
 SAP.أو  Oracleتكون متعلقة بكل من مهارات
ففريقنا المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات
يعمل على إيجاد هؤالء المرشحين ،فكل ما انت بحاجة
اليه هو اإلتصال بنا للحصول على جميع احتياجاتك
ومتطلباتك من خبراء ومختصي تكنولوجيا المعلومات.
توظف وايت هول ريسورسز االشخاص المتخصصين
في تكنولوجيا المعلومات ألكثر من  800من الشركات
الرائدة في العالم .لقد طبقنا نفس المبادئ التي جعلتنا
نحقق نجاحا ً في أقسام أخرى لضمان توفير مرشحي
العمل من ذوي الخبرة والكفاءة باإلضافة الى خدمات
إدارة العقود .ونتيجة لذلك ،فقد إحتفظنا بوالء الغالبية
العظمى من عمالءنا لسنوات عديدة.

نحن نعرف أن العمالء يرغبون في تحقيق شراكة
مع أفضل متخصصي التوظيف دون مواجهة مشاكل
التكلفة واإلدارة مع العديد من مزودي هذه الخدمات.
انهم بحاجة الى شركة قادرة على ان تقدم لهم احتيجاتهم
ومتطلباتهم من خطط موارد المشاريع والمؤسسات
ولكن يمكنها أيضا أن توفر لهم موظفي تكنولوجيا
المعلومات أيضا .تنظم وايت هول ريسورسز فرقا ً
متخصصة حسب القطاع ،ويمكن لجميع عمالئنا
االستفادة من خدمات فريق تكنولوجيا المعلومات
المتخصص جنبا إلى جنب مع خبراء ,Oracle
.SAP

أكثر من  10000وظيفة ألكثر من  800عميل في أكثر من ست قارات ،مع اعلى معدل
إحتفاظ بالعمالء بلغ %99.8
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المستشارون الخبراء

فريق توظيف مؤهل وذو خبرة عالية
بصفتي مدير برنامج التحول“،
فإنني أعمل عبر مسارات عمل
متعددة،وأحتاج إلى شريك التوظيف
الذي يفهم متطلباتي واحتياجاتي
والذي بمقدوره ان يترجم هذه
المتطلبات وكفاءة من خالل توفير
المرشحين المؤهلين واألكفاء وممن
يملكون فهما ً للمتطلبات والمهارات
الصحيحة والمناسبة لي  ،باإلضافة
الى فهمهم لثقافة فريقي وميزانيتي
المخصصة.لقد أثبتت وايت هول
ريسورسز مرارا وتكرارا على
مدى عدة سنوات ،أن لديها القدرة
على توفير مثل هؤالء الخبراء
”والمختصين
،تامولعملا مسق ريدم بئان
تنمسيسأ جديربماك

وايت هول ريسورسز قادرة على جذب أفضل
المتخصصين المحترفين في اعمالهم .فمهما كانت
خلفياتهم المهنية  ،فإننا نضمن شيئا ً واحدا ً مشتركا ً بين
هؤالء المتخصصين :أنهم يملكون حافزا ً للنجاح في
.سوق العمل الذي تسود فيه المنافسة بشكل متزايد
ينضم هؤالء المختصون الى فرق من ذوي الخبرة،
ونحن نستثمر في تطورهم الشخصي المستمر .فمن
خالل عمل المختصين والخبراء ضمن فرق عمل ،
فهم يطورون معرفتهم وخبرتهم الفنية باالضافة الى
معرفتهم وخبرتهم في سوق العمل ،وهذا يعني أن
خبراءنا يحددون المتطلبات بدقة مع العمالء ويمكنهم
التحدث بثقة مع المرشحين .وبهذه الطريقة فإننا نملك
العديد من الخبراء المعروفين والموثوقين في قطاعات
.أعمالهم
يعمل الخبراء في وايت هول ريسورسز بحماس دائم
لتطوير عالقاتهم وشبكاتهم المرجعية ،والبحث عن
مرشحينا من المحترفين .فمن خالل تواصلهم باألفراد
المرشحين للعمل من خالل الهاتف واإلنترنت فإنهم
يفكرون باستمرار في مسألة ضمان التواصل مع أفضل
المرشحين في القطاع الخاص بك قبل طلبك لمثل
.هؤالء االشخاص
ففي كثير من األحيان يطلب إلينا العثورعلى المرشحين
بسرعة .ونحن نقدم دائما ً السير الذاتية لثالثة مرشحين
مؤهلين ممن نعرف أنك سوف ترغب في مقابلتهم.
نحن نقدر أن الوقت مسألة هامة  ،وبالتالي فإننا
.حريصون على تفضيل النوع على الكم

يتلقى خبراؤنا التدريب المستمر ،والتوجيه والتعليم من أفضل شركات التوظيف في هذا القطاع
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لمحة عن السوق

مواردنا ترافقك في كل خطوة خالل عملك

لشركة وايت هول ريسورسز القدرة على العمل لما هو
وراء مسألة توفير وتأمين احتياجات عملية التوظيف.
فنحن نقدم قيمة إضافية للعمالء ومساعدتهم على تحديد
المتطلبات ،وزيادة العالقات القوية لمرشحي التوظيف
لدينا ،وإعطاء نظرة ثاقبة في السوق الحالية للمهارات
التي تحتاج إليها وتقليل المخاطر من خالل خدمات
.إدارة المقاول
إن العمل مع وايت هول ريسورسز يعني توفير
مجموعة استثنائية ومتميزة من المرشحين للعمل :وفي
الواقع  ،فإن أكثر من  71٪من مرشحينا إما كانوا قد
عملوا معنا سابقا ً أو حصلوا على توصية عميل موثوق
به .يتبادل ويتشارك خبراؤنا المعرفة في السوق،
مما يجعلنا على علم بمعظم المشاريع المستمرة وتلك
المشاريع التي ستبدأ؛ كما أننا نعرف ما هي المهارات
المتوفرة او غير المتوفرة  ،مما يتيح لعمالءنا تكييف
عروضهم المقدمة وبالتالي يمكنهم جعلها عروضا ً
.تنافسية كما يريدون

نقدم خدماتنا من خالل مديري الحسابات الذين نطور
معهم عالقات عمل قوية،وبناء عليه ،يتم دعم خبراءنا
من خالل فريق عمليات متخصص يعمل على أفضل
منصة في مجال ادارة عالقات العمالء  ،والتي تمكنهم
من التركيز بشكل كامل على المرشحين والعمالء.
ففرق العمليات لدينا خبراء في المقاولين ولوائح األجور
وادارة العقود .لقد قمنا بتطوير أنظمة اإلدارة واإلبالغ
الفعالة والتي تزود عمالءنا بمجموعة قياسية من تقارير
مؤشر االداء الرئيسي .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
أن تكون عمليات اإلبالغ مصممة الحتياجاتك لقياس
معايير األداء في كل خطوة خالل العمل .وما هو أكثر
من ذلك ،نملك نظم إدارة عالقات عمالء قابلة للبحث
والتقصي ،والتي تعمل إلى ما هو أبعد من البحث عن
مهارات المرشحين العامة ،بل ما يجعلنا نعرف من
تتطابق عليهم افضل المواصفات من المقاولين حال
.توفرهم

أكثر من  %71من مرشحينا إما كانوا قد عملوا معنا سابقا ً أو حصلوا على توصية عميل موثوق به
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الجوائز واالعتمادات
الجوائز

جائزة صون داي تايمز ألفضل  100شركة صغيرة لعام 2018 2017
جائزة أفضل الشركات 3 ،نجوم “للشركات المثالية” لعام 2017 2018 ,
جائزة أفضل  500شركة توظيف عالمية لألعوام 2012-2018
جائزة ريكروتر فاست  ،50لألعوام ( 2011-2013 ,2018أسرع شركات توظيف تكنولوجيا
المعلومات نموا ً في المملكة المتحدة ،لعام 2011
جائزة صون داي تايمز تراك  ،100لعام 2011

اإلعتمادات
 Dun & Bradstreetفي مقياس دون وبرادستريت ” “Aالرتبة
في المملكة المتحدة وإيرلندا  SAPمجموعة مستخدمي
). (APSCOجمعية شركات توظيف المحترفين

خصائصنا ومميزاتنا
قيمنا ليست مجرد كلمات .إنها تشكل حقا ً نهجنا وتسمح لنا وتمكننا من تكوين شراكات قوية وطويلة األجل مع كل
من العمالء والمرشحين .إننا فخورون بأن سجلنا الناجح للتوظيف قد بُني على شراكات قوية وملتزمون بضمانه
.وسوف يكون دائما بهذه الطريقة

الصدق

.نلتزم بالوضوح والصدق والشفافية في كل ما نقوم به

النزاهة

.نحن نتعامل بأقصى درجات النزاهة ،مما يساعدنا على اتخاذ القرارات الصائبة

الشغف

.عندما تهتم حقا بما تفعله وتعطيه كل شيء  ،تحصل على فرص ال متناهية

الخبرة

نتبنى المعرفة ونتبادلها ،ونمكن كل عضو من فريقنا من تحقيق مستوى ال مثيل له في عملية
.توفير الخدمات

نحن سفراء مجتمعنا المحلي لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية ،مصادر الخدمات التجارية
محليا و الرعاة الرسميون لنادي كولشستر للرجبي Colchester Rugby Club.
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