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بــــــــــيان إعالمـــــــــــــي

تقوم الوكالة الوالئية للتشغيل قسنطينة بتنظيم أبواب مفتوحة حول عقد العمل المدعم ،CTA
عقد تكوين عمل  ،CFEو المدونة الجزائرية للوظائف والمهن ،وذلك  ،يوم الخميس 17
نوفمبر  2016على المستوى جامعة االخوة منتوري قسنطينة .
يندرج عقد العمل المدعم  CTAوعقد تكوين عمل  CFEضمن جهاز المساعدة على اإلدماج
المهني ( )DAIPالذي أوكلته الدولة للوكالة الوطنية للتشغيل منذ أبريل .2008
يهدف هذا الجهاز الى تـشــجــيع اإلدمــاج المهني لــلـشــبــاب طـالــبي الــعـمل المبتدئين
وتـشجيع كافـة التــدابير الـراميـة إلى ترقيـة تشغيل الشباب ،السيـما عبر برامج التكوين
والتشغيل والتوظيف.
الهدف من هذه األبواب المفتوحة هو.
 التعريف أكثر بهاذين العقدين ( ) )CFE ,CTAو كذا بالمدونة الجزائرية للوظائف و المهن ;تشجيع طالبي العمل على التسجيل بالوكالة وتوجيههم للتكوين المهني ،وذلك لتعزيز قدراتهموتحسين قابليتهم للشغل وزيادة فرصهم في الحصول على منصب عمل ;
حث مختلف المستخدمين على التوظيف عبر هاذين العقدين وبالتالي الحصول على يد عاملةمكونة وفق مناصب العمل المطلوبة ،مستعينين في ذلك بالمدونة الجزائرية للوظائف والمهن
((NAMEالتي تساعدهم في المقاربة الناجعة ;
 االستفادة من مختلف التدابير التشجيعية من مساهمة الدولة في أجرة المنصب والتخفيضمن حصة االشتراكات وامتيازات أخرى حسب نوعية العقد.
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بطاقـــــــــة الصحـــــافـــة

تنظم الوكالة الوالئية للتشغيل قسنطينة أبوبا مفتوحة حول عقد العمل المدعم  CTAعقد تكوين
عمل  CFEوعن المدونة الجزائرية للوظائف والمهن  ،NAMEوذلك يوم الخميس 17
نوفمبر  2016بجامعة االخوة منتوري قسنطينة.

تهدف هذه التظاهرة الى:
-

3

التعريف بالوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف مهامها،
التعريف بعقد العمل المدعم  CTAوعقد تكوين عمل ،CFE
التعريف بالمدونة الجزائرية للوظائف والمهن NAMEومختلف استعملتها،
تشجيع طالبي العمل على التسجيل على مستوى الوكالة ،واعالمهم حول مختلف
عقود العمل المقترحة ضمن جهاز المساعدة على االدماج المهني،
توجيه الشباب الى القيام بتكوينات للزيادة من فرصهم في الحصول على منصب
عمل،
حث مختلف المستخدمين على التوظيف في إطار عقد العمل المدعم  CTAوعقد
تكوين عمل .CFE

 مختلف المستخدمين من مؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة، طالبي العمل، -الجمهور العريض.

-
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المدير الوالئي للتشغيل،
مدير الوكالة الوالئية للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية،
المفتش الوالئي العمل،
المدير الوالئي لمديرية الضرائب،
المدير الوالئي للتكوين المهني والتمهين،
ممثلين عن منظمات أرباب العمل واالتحاد العام للعمال الجزائريين،
طالبي العمل المستفيدين من هذين الجهازين للحديث عن تجربتهم،
المستخدمين الذين َو ً
ظفوا في هذا اإلطار،
الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب،
الصحافة من أجل التغطية اإلعالمية.

