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چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که بهترین را در اختیار دارید؟ ما می توانیم...
منابع انسانی که به مدل کسب و کار شما کمک می کند و البته تنها
به این موارد محدود نمی شود .ما به جهت ارائه خدماتی کامال
هماهنگ با نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات مان ،از شهرتی
حسادت برانگیز برخورداریم.

 PG Globalبه سرعت به یکی از شرکت های بین المللی
پیشرو در زمینه استخدام و بکارگیری متخصصین در جهان تبدیل
شده است که در سراسر جهان ،بخش های نفت ،گاز و انرژی را
در خشکی و در دریا تحت پوشش و حمایت بین المللی خود قرار
می دهد.
در یک محیط کاری انعطاف پذیر و با تغییرات مستمر ،مشتریان ما در
راستای کمک به رفع نیازهای استخدامی خود بر هوش و رویکرد
اختصاصی ما تکیه می کنند .در  PG Globalما خدمات مبتنی بر
راهکارهای شخصی ارائه می دهیم که به منظور رفع نیازهای مشتریان مان
طراحی شده اند و راهکارهایی مستقیم برای بکارگیری نیروی انسانی را در
اختیار شما قرار می دهیم که عبارتند از بکارگیری پرسنل ،حقوق و
دستمزد ،مدیریت ،ویزا و حمایت در خصوص مهاجرت ،پرواز و حمل و
نقل و خدمات

با توجه به ماهیت جهانی نیازهای مشتریان مانPG Global ،
کسب و کار خود را به نحوی سازماندهی کرده است تا
باالترین سطح دانش فنی و صنعتی را همراه با توانایی
برقراری ارتباطات موثر در هم آمیزد PG Global .به
عنوان دریچه ای جهت دسترسی به مخزن عظیمی از دانش با
بیش از  ۷۵۰۰۰متقاضی ثبت شده همراه با معرف و بخش
قوی و اختصاصی ارتباطات شبکه ای و استخدام نیروی
مناسب عمل خواهد کرد.

دیدگاه ما
هدف ما
در  PG Globalما به ایجاد یک
راهکار شخصی باور داریم ،که
بر اساس درک درست از نیازهای
مشتری و متقاضیان خود و صنعت،
برای تامین نیازهای نیروی استخدامی
و مزایای مرتبط تطبیق یافته است.

تبدیل شدن به بخش جدانشدنی طرح تجاری
تمام شرکت های پیشرو در صنعت نفت و
گاز برای توسعه در سطح خشکی و دریا
در آینده

ماموریت ما
شناخته شدن به عنوان سرمایه ای قابل
اعتماد برای رشد ،حمایت و ایجاد
زیرساخت صنعت نفت ،گاز و انرژی در
آینده.

۳

هدف ما این است که این امکان را برای شما فراهم آوریم
تا بر روی کسب و کار اصلی خود تمرکز کنید.
در  PG Globalما با تکیه بر نقطه نظرات مشتریان خود ،نگرانی
های کلیدی شما را درک می کنیم:
•
•
•

زمان و کیفیت
هزینه و قابلیت دسترسی
انعطاف پذیری و انطباق

با انجام اقدامات متناسب ،رویکرد موفق ما هم اکنون منجر به عقد
چند قرارداد با برخی از شرکت های جهانی پیشرو در صنعت نفت و
گاز در جهان شده است.

تمرکز ما این است که اطمینان دهیم مشتریان مان به یک برتری
در دنیای رقابت در بخش صنعت دست یابند .ما فعاالنه انتظارات
مشتری و متقاضی را به طور یکسان مدیریت می کنیم.

در  PG Globalهمواره رویکردی حرفه ای و
شخصی را در اختیار شما قرار می دهیم.
ما را به عنوان شعبه توسعه یافته بخش منابع انسانی خود مد
نظر داشته باشید.

«ارائه خدمات برتر در زمینه مشاوره به مشتریان مان چیزی است که به آن افتخار می کنیم .ما
متخصصین امور استخدامی از خودگذشته ،باتجربه و پاسخگو را در اختیار قرار می دهیم که تنها
تعهدشان ،مشاهده موفقیت شما در کسب و کارتان است».
 ،Kieron Williamsمدیر عامل PG Global

اروپا
آمریکای شمالی

آسیا

آفریقا

اقیانوسیه

آمریکای جنوبی

قطب جنوب

آفریقا • قطب جنوب • آسیا • اروپا • آمریکای شمالی
• اقیانوسیه • آمریکای جنوبی *تنها به این موارد محدود نمی شود
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انرژی قابل تجدید
تیم استخدامی انرژی تجدیدپذیر و فناوری پاک PG Global
در سه حوزه تخصصی فعالیت می کند.

.
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3
انرژی تجدیدپذیر
برای جهانی پایدار

۶

تیم معرفی مدیریان اجرایی
تیم معرفی مدیریان اجرایی در  PG Globalیک راهکار حرفه ای
جهانی را ارائه می دهد تا متقاضی مناسب را برای پست های
رهبری و مدیریت در بخش های انرژی تجدیدپذیر و فناوری پاک
برای شما بیابد PG Global .همواره به منظور تامین انتظارات شما
مناسب ترین افراد حرفه ای را در اختیارتان قرار می دهد.
ما همچنین می توانیم بسته به نیازهای کنونی شما و نیازهایتان در آینده یک
راهکار سفارشی ارائه دهیم.

تیم استخدام دائمی
تیم استخدام دائمی  PG Globalدر کنار تعهد و تمرکز حرفه ای ،از
سال ها تجربه در حوزه صنعت برخوردار است .آن ها می دانند که
باید درک کاملی از کسب و کار و فرهنگ و همچنین نیازهای شما
داشته باشند تا بتوانند بهترین گزینه ها را برای شما جستجو و انتخاب
کنند ،PG Global .تنها بهترین افراد حرفه ای دارای توصیه نامه
را به شما معرفی خواهد کرد تا مناسبت ترین متقاضیان را برای
برنامه های اشتغال بلند مدت خود استخدام نمایید.

تیم استخدام قراردادی و موقت

تیم ماموریت قراردادی و موقت  PG Globalآماده است تا افراد
حرفه ای مناسب را برای انجام ماموریت های کوتاه مدت در
اختیار شما قرار دهد .همچنین  PG Globalتمامی گواهی ها،
معرفی نامه ها و بیمه های مربوط به تمام ماموریت های کوتاه
مدت را در اختیار قرار می دهد تا به این آرامش خاطر برسید که
همه ماموریت های کوتاه مدت شما و همچنین هرگونه مسئولیت
احتمالی ناشی از قرارداد تحت پوشش هستند.

تیم فناوری پاک و انرژی تجدیدپذیر  PG Globalبا چندین سال تجربه در
صنعت انرژی بین المللی می تواند راهکار های سازگار با محیط زیست خود را
در کل چرخه عمر سرمایه انرژی ،در تمام حوزه های زیر ارائه دهد که البته تنها
به این موارد محدود نمی شود:
پروژه:
ساخت و ساز و
توسعه ،بازرگانی،
عملیاتی و تدارکات.

فناوری:
مهندسی،
ساخت ،تحقیق و
توسعه ،و
فروش.

تامین مالی:
تامین مالی پروژه ،تامین
مالی ساختاریافته و مزیت
رقابتی ادغام و تملک
(.)M&A

در حال حاضر ما خدمات خود را به طیف کامالً متنوعی از مشتریان ارائه می کنیم که شامل موارد زیر شده و
البته تنها به این موارد محدود نمی شود :شرکت های چند ملیتی خدمات عمومی ،تولیدکنندگان مستقل برق،
توسعه دهندگان ،شرکت های سهامی خاص ،بانک ها ،تولید کنندگان تجهیزات اصل ،پیمانکاران ،EPC
مشاوران و شرکت های فناوری که در سراسر جهان فعالیت می کنند.

تیم فناوری پاک و انرژی تجدیدپذیر  PG Globalبه مشتریان جهانی خود در بخش های انرژی
زیر خدمات پشتیبانی ارائه می دهد.
•

باد ساحلی

•

زیست فعال

•

شبکه هوشمند

•

ذخیره انرژی

•

برق خورشیدی

•

آب

•

انتقال و توزیع

•

انرژی دریایی

•

موج و جزر و مد

•

باد غیرساحلی

ما به این حقیقت افتخار می کنیم که افراد حرفه ای خبره در بخش انرژی را از طریق تجربه
بکارگیری افراد مجرب و ماهر پیدا کنیم و به جذب ،حفظ و توسعه منابع باکیفیت برای
ارباب رجوع دائمی خود متعهد هستیم تا پرسنل مناسب را در زمانبندی مناسب در
اختیار قرار دهیم.
پایگاه داده ما در طول سال ها با ایجاد شبکه و دانش درباره هر بخش ،پیشرفت
کرده تا بتوانیم همواره راهکارهای حرفه ای را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم،
که به نوبه خود فرصت های مناسبی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد .و به
همین دلیل است که  PG Globalبه عنوان یکی از شرکت های پشیرو در بخش
انرژی در سراسر جهان شناخته شده است.

 PG Globalدارای بیش از  ۱۵سال تجربه در بخش صنعت است و ما
هم اکنون با وجود  ۷دفتر در  ۶کشور قادر هستیم تا  ۳۶۵روز در سال،
 ۷روز هفته و  ۲۴ساعت خدمات پشتیبانی جهانی را به طور مساوی به
مشتریان و متقاضیان خود ارائه دهیم که تمام پروژه های سراسر آفریقا،
اروپا ،امریکای التین ،آمریکای شمالی ،آسیا و خاورمیانه را پوشش می
دهد.
۷

تخصص در حفاری در دریا
خدمه حفاری در دریا متشکل از همه کارکنان نظارتی و خدمه حفاری.
• مدیران دستگاه حفاری

• تکنسین برق و ابزار

• دستیارهای حفاری

• متخصصین مکانیک دستگاه
حفاری

• متخصصین برق

• مهندسین بارج

• کارگر سکو
• مهندیسین /ناظرین تعمیرات

• نمایندگان شرکت

• سرپرستان دستگاه حفاری
• سرحفار
• سرحفار در شب

• اپراتورهای جرثقیل
• سرپرست خدمه عرشه

• مدیر نصب سازه های
دریایی( /) OIMناخداها

• دکلبان

• متصدی پمپ

• حفارها

خدمات اداره کردن و خدمات کامل کیترینگ/اسکان برای تمام انواع کشتی ها
و واحدها موجود است از قبیل؛
•
• کشتی های متخصص ساخت و ساز /الیروب مکنده تیغ دار ،الیه های لوله ،دریاسازه و
الیه های کابل.
• سکوهای  ( FPSOسیستم تولید شناور،ذخیره سازی و تخلیه)( FDPSO ،شناور،
حفاری ،تولید ،ذخیره سازی و تخلیه) و
• دستگاه حفاری  ،FSOدستگاه های حفاری نیمه شناور ،کشتی های حفاری و جک آپ
• کشتی های پشتیبانی ،یدک کش حمل لنگر
• کشتی های پشتیبانی  /خدمات عمومی و پشتیبانی ( FPSOسیستم تولید
شناور،ذخیره سازی و تخلیه)،

ما می توانیم مدیریت کامل پروژه و تیم های پروژه های واقع در خشکی ،از معامالت واجد شرایط و پرسنل
ناظر گرفته تا نگهداری و مدیریت پروژه در حوزه های زیر را در اختیار شما قرار دهیم:
•

نقاشان

• ساخت و ساز و طراحی

•

تکنسین های تولید

• راه اندازی

•
•

تضمین کیفیت
ریگر (سیمبکسلانداز)

• بازرسان
• بلند کردن اجسام

•

داربست

• تکنسین های مکانیک

•

جوشکاری

• پزشکان
• تکنسین ( NDTتست های
غیرمخرب)

تخصص در حفاری در خشکی
در اینجا به برخی از شغل هایی که در حال حاضر در خشکی برای آن ها نیاز به نیرو داریم اشاره شده است:

• مدیران /ناظران کیفی و
( HSEایمنی بهداشت و
محیط زیست)

• مدیران /سرپرستان دریایی و تعمیر و
نگهداری
• مهندسان /تکنسین های مکانیک

• دستیارهای حفاری
• مدیران  /ناظران /مهندسین راه
اندازی

• سرپرستان عملیات

• مدیران  /سرپرستان ساخت و ساز

• مدیران دستگاه حفاری

• مهندسین لوله کشی  /سازه

• مهندسین کنترل هزینه

• سرپرستان دستگاه حفاری

• مهندسین برنامه ریزی
• مهندسین فرآیند  /تکنسین ها /
اپراتورها
• مهندسین تولید  /تکنسین ها /
اپراتورها

• حفارها
• مهندسین برق  /تکنسین ها /
متخصصین برق  /ناظران

• ناظران خرید و تدارکات

• مهندسین ارشد مکانیک
• مهندسین ارشد فرآیند
• مهندسین ارشد تولید
• سرحفارها

• بازرسان پروژه و ساخت و ساز
جدید

۱۰

• تکنسین  /ناظران الکترونیک و
ابزار
• مهندسین ( HSEایمنی بهداشت و
محیط زیست)

«ما بر این باوریم که در یک کسب و کار
مردمی سهیم هستیم و می دانیم که اولویت
دادن به درک شرایط اشخاص ،همراه با
رویکردی انعطاف پذیر و نوآورانه ،از
فرمولی موفقیت آمیز برای حمایت از
نیازهای مدوم کسب و کار شما برخوردار
هستیم».
 ،James Sammut PG Globalمدیر
عملیات های جهانی

تمرکز ما بر روی ارائه خدمات در حوزه نیازها
و پروژه های سازمان های شما در دسته بندی های خشکی  /دریایی زیر است:
• مهندسی  -عمومی

• حفر

• زمین شناسی
• ایمنی بهداشت و محیط ( HSE -ایمنی بهداشت و محیط زیست)

• تولید

• مدیریت و پشتیبانی
• حوزه دریایی و معامالت

• خدمات تخصصی
• مهندسی  -نفت
• مهندسی  -طراحی
• مهندسی  -ساخت و ساز

استراتژی جذب نیرو و حفظ نیروی انسانی
 PG Globalهمانطور که از نامش مشخص است ،یک شرکت
«جهانی» متعهد به جذب و مهمتر از آن حفظ و توسعه منابع انسانی
با کیفیت است .این در صدر اولویت های کسب و کار ما قرار دارد.
ما در حال حاضر و حتی بیش از پیش بر این اساس که خدمات پیش
فروش و پس از فروش ما همواره رعایت می شوند ،قویا ً به داشتن و
حفظ روابط کاری نزدیک با تمام متقاضیان و مشتریان خود اعتقاد
داریم.
ما به این حقیقت افتخار می کنیم که افراد حرفه ای در حوزه نفت ،گاز و
انرژی را از طریق بکارگیری تیم مجرب و ماهر خود پیدا کرده و
همواره معرفی نامه های مختلف درباره متقاضیان خبره دریافت
می کنیم .این معرفی نامه ها از سوی افراد حرفه ای به دست ما
می رسد که تمایلی به افشای اطالعات خود نزد عموم و شرکت
های مشابه ندارند یا تمایل ندارند رزومه خود را در اینترنت انتشار
دهند.

ما اطمینان می دهیم که کسب و کار ،پروژه ها ،ارزش ها و مهلت
های زمانی شما را درک می کنیم .ما به اطالعاتی گویا از پست هایی
که نیاز به نیرو دارید و محدوده زمانی جذب این نیروها اولویت می
دهیم و سپس نیازهای شما را یک بار برای همیشه پوشش می دهیم.
پایگاه داده داخلی ما یک پایگاه ارگونومیک ثابت است که به خوبی از آن
مراقبت می کنیم .این پایگاه داده همواره بررسی و به روز رسانی می شود تا
اطمینان حاصل کنیم که تنها با تجربه ترین و با صالحیت ترین متقاضیان در
دسترس هستند تا هنگام بکارگیری نیرو در س َمت های مورد نیاز زمان را از
دست ندهیم.

افراد متخصص در حوزه نفت ،گاز ،انرژی و صنایع
دریایی در سراسر دنیا « »PG Globalرا به عنوان
تامین کننده خدمات ترجیحی خود انتخاب می کنند.
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مدل استخدام

- ۹۱
پیگیری های متعاقب

 - ۴۶مراقبت از
اطالعات مشتری و
متقاضی

 - ۱انتخاب و
تهیه لیست کوتاه
توسط مشتری

 - ۱مصاحبه های
مشتری

 - ۰اخذ شرح
وظایف

 - ۴۲صدور
مجوز و ارائه
پیشنهادات

 - 11امضاء
قرارداد/
توافقنامه
استخدام

 – ۴۵تعیین
تاریخ عزیمت
متقاضی و
شروع کار
 - ۱تهیه لیست
کوتاه از متقاضیان و
فرم های نمایه PG
GLOBAL

 - ۴تعریف و
درک نیازمندی
های مشتریان

-۱
اولویت
بندی کار

-۶
تهیه لیست کامل
متقاضیان
مناسب

 - ۱بهینه سازی
عملکردهای جستجو
 – ۵جستجوهای
کلی و تخصصی
 - ۴۰اخذ ویزا و
مدارک مهاجرت

 ۴۱تایید
تاریخ شروع

 - ۴۱ساماندهی
بلیط های هواپیما
برای عزیمت

ارائه خدمات
تیم های نفت ،گاز ،انرژی و صنایع دریایی PG
 Globalsبسیار حرفه ای ،سازماندهی شده و مجرب
هستند و مطابق با مشخصات و نیازمندی های حوزه
فعالیت شما به صورت  ۲۴ساعته  ۷روز هفته فعالیت
می کنند .تمام مشاوران و متخصصین استخدامی ما
دارای سال ها تجربه در زمینه استخدام ،عمدتا در بخش
های نفت ،گاز ،انرژی و صنایع دریایی هستند.
مشاوران و متخصصین ما می دانند که هنگام استخدام نیرو،
ضروری است که افرادی را به استخدام گمارند که نه تنها از
لحاظ فنی شایستگی دارند ،بلکه از لحاظ فرهنگی نیز با سازمان
شما منطبق هستند .تیم های ما با درنظر گرفتن این مسائل ،به
طور کلی درباره تجربه کاری و شایستگی هر یک از متقاضیان
با دقت تحقیق می کنند.
فرآیند غربالگری دقیق ما شامل این موارد می شود :مجموعه
ای از مصاحبه های تلفنی و رو در روی سختگیرانه
عملکردی ،تایید مدارک شناسایی ،بررسی مرجع و مجوزهای
رسمی صنعتی.

برای آنکه امکان برقراری ارتباط و ارائه خدمات با باالترین سطح کیفیت فراهم آید،
یک مدیر خدمات مشتری باتجربه و متبحر ،به هر حساب کاربری جدید اختصاص
داده می شود .سپس بررسی ها به طور منظم توسط مدیر خدمات مشتری و کادر
مجاز منتخب شما زمانبندی می شود و صورت می گیرد.

مدیر خدمات مشتری
مشاور ارشد
مشاور
منابع ارشد
منابع

خدمات مشتریان
خدمات استخدامی

استخدام بین المللی برای پُست های
دائمی ،موقت ،کوتاه مدت و قراردادی

خدمات منابع انسانی

خدمات پرواز و
سفر
تدارکات بلیط هواپیما

مدیریت حقوق و دستمزد

ارزیابی های شغلی

کمک در سفر و اسکان

مدیریت ماموریت بین المللی

مشاوره در خصوص مزایا

مدیریت درخواست های ویزا

پردازش روزانه لیست حقوقی چند

تبلیغات جهانی

بررسی های پس از انجام پروژه

هماهنگی تدارکات

ملیتی

بررسی سوابق و معرفی نامه
ها

مصاحبه های قطع همکاری

کمک درباره مجوز کار و

هماهنگی پرداخت حقوق

راهنمایی درباره محل کار

راه اندازی حساب بانکی

جستجو و انتخاب

مجوز رسمی و گواهینامه کسب
شده و مورد تایید
بررسی صالحیت ،انجام
مصاحبه و تهیه لیست کوتاه از
متقاضیان

فعالیت های منابع انسانی

خدمات حقوق و
دستمزد

خدمات محدود پروژه های حجیم
توافقنامه های تامین کنندگان
ترجیحی

کمک به یافتن خانه و
مدرسه

مدیریت فروش و عرضه

حق ماموریت
پردازش هزینه ها

مشاوره درمورد حقوق و مزایا

ما در  PG Globalمی توانیم به منظور کمک در زمینه مطالبات
درحال تغییر سازمان شما ،یک بسته خدمات استخدامی کامل ارائه دهیم.
از قراردادهای کوتاه مدت گرفته تا استخدام دائم ،ما می توانیم به منظور پشتیبانی از نیروی
کار شما امکان انعطاف پذیری یک شبکه از دفاتر بین المللی را برای شما فراهم آوریم.
به عنوان بخشی از خدمات خود ،چنانچه به هر دلیل یک متقاضی موفق ،بنا به هر
دلیلی غیر از تعدیل نیرو ظرف سه ماه از شروع کار ،اقدام به ترک شغل خود نمایدPG Global ،
در این مورد بدون دریافت هزینه اضافی در اسرع وقت به دنبال یک جایگزین خواهد بود.

۱۵

خدمات پرداخت حقوق
در  ،PG Globalبخش مدیریت خدمات پرداخت حقوق صرفا
در راستای تضمین این مهم اختصاص داده شده است که مشتریان
از تخصص ما در تمام زمینه های مربوط به حقوق و دستمزد و
مدیریت ماموریت بین المللی بهره مند شوند.

ما برنامه های تخصصی و طراحی شده در زمینه حقوق پرداختی را در
اختیار مشتریان خود قرار می دهیم که از فرآیندهای اولیه حقوق و
دستمزد گرفته تا کمک به شما در زمینه کسب و کار اصلی تان و بهبود
«سوددهی ماموریت» را شامل می شود.

با توسعه کسب و کارها و تغییر بازار جهانی ،در
راستای کاهش هزینه ها ،استفاده از یک تامین کننده
خدمات مالی بیرون سازمانی برای پرداخت ها و
حقوق و ماموریت های بین المللی برای بسیاری از
سازمان ها بسیار حائز اهمیت است.

تیم مدیریت ماموریت بین المللی ما می تواند خدمات مدیریتی با کیفیت،
یکپارچه و مقرون به صرفه ای را در پایگاهی با سرویس کامل یا نسبی
عرضه کند.

 PG Globalمی تواند به مشتریان ما موارد زیر را
ارائه دهد؛

• یک رابط واحد

• منابع اختصاصی
• صرفه جویی در هزینه ها با ساده کردن فرآیندها از
طریق یک سیستم
• بهترین روش های مقرون به صرفه برای شرکت شما در
راستای کاهش هزینه های انتقال وجه و غیره.
• فرآیند قابل بازرسی و گزارش دهی
• پردازش حقوق افراد خارجی /چند ملیتی
• حق ماموریت

پرداخت های متعدد در هر ماه
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ما همچنین می توانیم با مدیریت موارد زیر در
ماموریت های بین المللی؛ به کسب و کار شما
کمک کنیم.
• مدریت جابجایی و نقل مکان بین المللی
• مدیریت فروش و عرضه
• پشتیبانی از کشور میزبان
• مدیریت هزینه
• مدیریت حقوق و دستمزد و مزایا

خدمات منابع انسانی
بخش منابع انسانی و خدمات مشاوره ما به رسیدگی فعالیت های جنبی شما و
ارائه طیف کاملی از خدمات مربوط به منابع انسانی می پردازد .درحالیکه ما
بهترین افراد را در تمام سطوح برای تمام انواع پست ها در تمام بخش های
صنعتی را پیدا می کنیم ،این بخش این امکان را برای مشتریان فراهم می
آورد
تا نیروی کار خود را بهتر مدیریت کنند .ما می توانیم طیف گسترده ای از
خدمات را ارائه دهیم و فعاالنه از طریق به اشتراک گذاری مسئولیت کلی و
نتایج با تیم های حرفه ای خود به مشتریانمان برای کسب موفقیت در تجارت
کمک کنیم.
در اینجا در  ،PG Globalما رویکردی حرفه ای را نسبت به کسب و کار
شما اتخاذ می کنیم و خدمات غیرموجه را حدف می کنیم ،تا بتوانید کنترل را
به دست گیرید و هزینه های کلی خود را کاهش دهید.

منابع انسانی و خدمات مشاوره که ما ارائه می دهیم شامل موارد
زیر می شود ،که البته تنها به این موارد محدود نمی شود؛
• کارشناس ارشد مدیریت فروش و عرضه
• ارزیابی های شغلی
• نظرسنجی های مزایا
• مصاحبه های قطع همکاری  /اطالعیه های انفصال و جدایی
• ایجاد الگوهای توصیف کار
• یافتن منابع پروژه
• خدمات محدود
• روش استخدامی بر اساس
شایستگی و مهارت
• ساده سازی و استاندارد سازی فرآیندها
• مدیریت ساکنان خارجی در سطح جهانی
• دوره های آموزشی  /هماهنگی
• هماهنگی و اقدام نسبت به تغییرات خدمه
• تهیه سوابق پرسنل
• صدور و تمدید جواز کار
• صدور ویزای اقامت برای افراد خارجی
• تمدید گذرنامه

خدمات پرواز و سفر
هنگامی که بدون اطالع قبلی نیاز است پروازی کنسل شود یا
تغییری در آن ایجاد شود ،در  ۱مورد از  ۴۲مورد این چنینی را
می توانیم به صورت رایگان انجام دهیم .

ما در حال حاضر در این حوزه ،یک پیشرو در بخش صنعت
محسوب می شویم و بر اساس ارتباطات غنی و
شرکای هواپیمایی جهانی خود می توانیم به نحوی عمل کنیم که
مشتریان ما در هر نقطه از سراسر جهان در مقایسه با سایر شرکت ها
که در حوزه مشابه فعالیت دارند ،حداکثر تا  ۷۰درصد در هزینه های
مربوط به بلیط های دریایی رزرو شده صرفه جویی نمایند .این
بخاطر مشارکت منحصربه فرد ما است که توانسته ایم به طور
موفقیت آمیزی سال های زیادی آن را در سطح عالی حفظ کنیم.

باعث مسرت و خرسندی است که اعالم کنیم که هم اکنون در
تمام خدمات پروازی و سفری خود در مسیرهای رفت و برگشت
به تمام مقاصد در سراسر جهان ،بیمه مسافرتی رایگان
در اختیار تمام مشتریان خود قرار می دهیم.

ما همواره بواسطه این واقعیت به خود می بالیم که به جای داشتن رفتار
واکنشی و تهاجمی در حوزه صنعت بسیار فعاالنه عمل می کنیم و تیم های
پویا و تخصصی ما بیست و چهار ساعته کار می کنند تا همیشه برای شما
بهترین قیمت پرواز ،مستقیم ترین مسیر پروازی و سیاست های لغو پرواز
و بازپرداخت موجود را پیدا کنند.

 PG Globalاین گزینه را در اختیار شما می گذارد که به
صورت روزانه با آخرین تغییر در برنامه زمانبندی خدمه،
پروازها را به تعویق بیندازید تا به شما کمک می کند تا به
بهترین مسیرهای پروازی و بهترین قیمت ها در هر نقطه از
سراسر جهان دسترسی یابید.

خدمات پرواز و سفر دیگری که ارائه می دهیم شامل موارد زیر است اما تنها به این موارد محدود نمی شود:
•

•
•
•
•
•
•

خط مشی لغو پرواز و بازپرداخت قابل اجرا در تمام پروازها .بنابراین امکان
لغو تمام پروازها بدون اطالع قبلی وجود دارد و نیز امکان بازپرداخت تمام
هزینه ها یا تغییر زمان پروازها به روزهای دیگر بدون پرداخت هزینه ای
وجود دارد.
تخفیف در نرخ های ملوانان و نرخ های دریایی در تقریبا تمام حامل های
جهانی
مشاوره و پشتیبانی درخواست ویزا
خدمات فوریتی و حمایتی لجستیکی و عملیات جهانی  ۰۱ساعته خارج از
ساعت اداری
بیمه رایگان مسافرتی برای تمام مسافران
شرکای سفر اتحاد جهانی
شرایط پرداخت  06روزه

• تمدید گذرنامه
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• مشاوره و پشتیبانی درمورد جواز کار
• پاداش ها و تخفیف های  Air Milesو Sky
• صدور ویزای اقامت برای افراد خارجی
• درخواست های دوره های آموزشی و مشاوره
• راهنمایی جهت محل اسکان و مکان و همچنین رزواسیون هتل و
انواع رزرواسیون شبانه
• خدمات حمل و نقل از قبیل کرایه اتومبیل ،بلیط قطار ،کشتی ،کروز،
کرایه قایق ،جت های کرایه ای شخصی  ،رزرو اسیون اتوبوس،
پروازهای هلیکوپتر.

تضمین کیفیت
 PG Globalاهمیت ایجاد و حفظ استانداردها را مورد توجه قرار می دهد .ما از آن تحت عنوان فرآیند
تضمین کیفیت خود نام می بریم و این فرآیند جنبه اصلی همکاری های ما با مشتریان را تشکیل می دهد.

تبعیت از قوانین:
قوانین محلی ،پرداخت مالیات ،ویزا و اجازه کار .تحقیق و پیاده سازی
انطباق با قوانین محلی  PG Globalدر راستای تضمین این است که
مشاوران ما درباره مالیات و حقوق کاری ،کامال قانونی عمل خواهند کرد.

فرآیند قبل از انتخاب:
ما به طور مداوم پایگاه داده متقاضیان واجد شرایط خود را بررسی و
به روزرسانی می کنیم .این بررسی شامل مصاحبه ،معرفی و بررسی
کامل مجوزهای رسمی در بخش صنعت است .ما طی سالها با شرکت
های تابع قوانین ،شراکت های استراتژیکی را تدوین کرده ایم تا خدمات
پشتیبانی حرفه ای تضمین شده ای را به مشتریان خود ارائه دهیم.

سالمت و امنیت
سالمت و ایمنی تمام کارکنان ،پیمانکاران و همکاران خویش فرمای
ما در صدر اولویت های مهم قرار دارد .
هدف ما عبارت است از کاهش میزان خطر ،پیشگیری از
آسیب و زیان ناشی از آسیب دیدگی است .شناسایی خطرات
ایمنی و بهداشتی و کنترل آن ها به طوریکه خطرات به
طور موثر کنترل شوند.

تالش در راستای ایجاد استانداردهای ایمنی که الزامات قانونی ما را
برآورده می سازد و شیوه عملکرد خوب نیروی کار را در بخش
صنعت منعکس می کند .توسعه بررسی مداوم این استانداردها و اصالح
آنها متناسب با شرایط.
تعهد ما این است که تضمین کنیم مشاوران و کارکنان ما آموزش دیده اند
تا مسئولیت های خود را درک کنند وبه انجام برسانند و ما به طور
مستمر خط مشی خود را از طریق بررسی اثربخشی آن در محل کار
بازبینی می کنیم.
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تماس با ما
دفتر مرکزیPG Global -

 7 PG Globalدفتر در
سراسر جهان دارد که  ۳۵۶روز
در سال هر روز هفته  ۲۴ساعته
خدمات واقعی ارائه می دهد.
انگلستان (لندن
و گالسکو)
ایاالت متحده
آمریکا

The Hub, Suite E209
Triq Sant Andrija, San Gwann
Malta SGN 1612
آنگوال
نروژ
سنگاپور

تلفن+۳۵۶۲۱۴۲۴۶۳۴ :
+۳۵۶۲۱۴۲۴۶۳۵
فکس:
info@pg-global.com
ایمیل:

www.pg-global.com

