
 

 

Fewer than 10
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يا شباب، تلوجو على خدمة؟

هاذوما احلاجات الّلي أصحاب الشركات حبوكم تعرفوهم
 يحب عليها 

ّ
ج عىل الخدمة اليل  يلوّ

ّ
تهدف                          لتأطري الشباب التونيس اليل

 يستناو فيه مالشباب
ّ

عملنا دراشة مع أصحاب الرشكات باش نعرفو شنوة اليل
OYOHO

منين جبنا المعلومات هاذي؟

ية ��منظمات غ�� ر

القطاع ا��اص

�ت عا	ية فرع ��

كة كةنوع ال�� م ال�� ��
� حسب عدد ا	وظف��

 من 10
ّ

أقل
من 10 ا� 100

من 100 ا� 200

ك�� من 200 أ

متخصصة يف المجاالت التالية

التجارة الصناعة
التعليم

االتصاالت
 الهندسة

البناء

االقتصاد و المالية
الخدمات االجتماعية

السياحة

 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت

عملنا دراسة مع 40 رشكة مختلفة يف تونس 

منهجنا



 

45%

9%
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الحاجات الّلي الزم تعرفهم باش تلقى خدمة

 خدمو أكرث من 100 موظف
خدمو أكرث من 10 موظف

 فاتو
ّ

يف 12 شهر اليل
 هوما عندهم أماكن شاغرة

ّ
 ما يقارب %63 من أصحاب  الرشكات قالو اليل

ة   من بينهم أكرث من  20 عندهم بقع شاغرة توّ

أكثر حاجات
غالطة قالو عليها
 أصحاب الشركات

 الشباب مش حارض باش38%
ّ

من أصحاب الرشكات يراو اليل
يدخل للحياة المهنية، عالش؟ 

 المرتشحني ما عندهمش مهارات تواصل
ّ

قالو اليل
 المرتشحني كانو محرتفني يف مقابلة العمل

ّ
كهو قالو اليل

أكرث حاجة يغلطوها الشباب يه أغالط يف السرية الذاتية
و ما يحرضوش رواحهم لمقابلة عمل

  

48%
9%

 روحك مليح قبل مقابلة العمل
ّ

باش تزيد فرصتك يف التشغيل، كن محرتف و حرض
 السرية الذاتية ما فيهاش أغالط

ّ
  تأكد اليل

  

 حاجات مش صحيحة يف

 السرية الذاتية

أغالط يف السرية الذاتية عدم حسن السلوك

ضعف يف اللغات

طلب راتب عايل

ضعف مقابلة العمل

 ضعف سرية ذاتية
و مقالة شخصية

توقعات أصحاب الرشكات

معظم الوظائف الشاغرة موجودني عىل االنرتنات
يعبيو الوظائف الشاغرة يف أقل من شهر50%

يعبيو وظائفهم الشاغرة يف 3 أشهر 30%
يحطو اعالنات الوظائف الشاغرة عىل االنرتنات60%

ل  بيان مفصّ
عاالنرتنات/مواقع التواصل االجتمايع

مكاتب التشغيل
عالقات شخصية

ترويج الداخيل
معرض الوظائف

 آخر

هاذوما المواقع األكرث استعماال يف تونس
من قبل الرشكات لالعالن عن الوظائف الشاغرة 

 هوما يلوجو عىل الشباب باش يخدم
ّ

%90  مالرشكات قالو اليل

الرشكات يف تونس يلوجو عىل موظفني
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ة و الخربة هوما أهم حاجة المهارات الفنيّ

ح
ّ

ع ليهم دور يف قبول المرتش تدريب مهني، تربص، تطوّ
االنضباط

المهارات يف الربمجة

االحرتافية

غات
ّ
اتقان الل

ة يف الصناعة مهارات محددّ

التفان

ر مهارات عملية43%
ّ
 أكرب مشكل يف التوظيف  يه عدم توف

ّ
قالو اليل

ة زادة المهارات الغري الفنية مهمّ
 بعد الخربة هاذوما أكرث حاجات أصحاب الرشكات يعطيوهم  أهمية

 اامهارات غري فنية ما تقلش أهمية من الخربة

ي مهارات و تزيد فرصتك يف التشغيل فما برشا مصادر يعاونوك باش تنمّ
فرو تربصات و برامج تدريبية65%  من أصحاب الرشكات يوّ

مة الجدد
ّ
و معظمهم يوفروهم للخدا

ا برشا امكانيات و أحنا هوين باش نعاونوك  فمّ
OYOHO

 
و رشكائها يوفرو تدريب، ارشاد مهني، فعاليات لدعم الشباب التونيس

ة عالفايسبوك متاعنا 
ّ
 أعمل طل

   و قلنا شنوة رايك، اسألنا و أحنا نجاوبوك
شبابنا أملنا

نحو التشغيل

إلطالق عنان الشباب التونيس
 

 برنامج من طرف:    شبابنا أملنا

ص....اكسب ل يف تدريب، ابدا بالرتبّ ع، سجّ  بادر بالتطوّ
! أكرث خربة

الشهادة ماهيش كل يش
  اليوم أصحاب الرشكات يلوجو عىل مهارات محددة يف الصناعة

 بعد الخربة هاذوما أكرث حاجات أصحاب الرشكات يعطيوهم  أهمية


