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 الهدف الوظیفي:
 بارعه  في خدمة العمالء ، لدي خبره كبیره في مجال الموارد البشریة وخدمة العمالء ، و أسعى الستخدام خبراتي في تطویر ذاتي وتطویر

 مقر العمل الذي سأعمل فیه.
 

 المعلومات الشخصیة:
 اإلسم: ریهام عبدالوهاب دفع

  الجنسیة: سعودیة
 تاریخ المیالد: ١٢/١٢/ ١٤٠٠هـ

 الحالة اإلجتماعیة: عزباء
 رقم الجوال:٠٥٨١٤٤٥٤٤١

 العنوان:حي النهضه ، جدة
 

 المؤهالت العلمیة:
 حاصلة على بكالوریوس إدارة أعمال دولیة - تقدیر جید - جامعة الملك عبد العزیز.

 
 الدورات التدریبیة:

 -  دورة  في برامج األوفیس ( وورد - باور بوینت - فرنت بیج - إكسل ) .
 - دورة  في ویندوز كمبیوتر

 - دورة  في الطباعة على الكمبیوتر (عربي و إنجلیزي)
  -دورة في إعدادات اإلنترنت  
  - دورة في البدء بكورال درو

  -دورة في الفوتوشوب
 - تدریب شهر في مستشفى باقدو والدكتور عرفان

 
  المهارات الشخصیة:

 - مهارات اتصال عالیة
 - مرنه ذهنیا

  - العمل تحت الضغط
  - القدرة على حل المشكالت والتكیف مع ظروف العمل

 - مفاوضه متمكنه
  - القدرة على العمل ضمن فریق

 
 الخبرات :

 - العمل بشركة هانكو لتأجیر السیارات كمنسقة موارد بشریة بقسم شؤون الموظفین والموارد البشریة والشؤون اإلداریة
  في الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٣ و لدي خبرة باألعمال الیومیة التالیة

 إعداد قاعدة البیانات لجمیع سجالت الموظفین والملفات الوظیفیة .-
  استكمال التقاریر الشهریة ونهایة العام، فیما یتعلق بالخروج النهائي والتحویالت والتعیینات الجدیدة .-
  إعداد قوائم التوظیف وفرص العمل والمساعدة في تنظیم مقابلة المتقدمین واختیارهم .-



  مساعدة في تعریف الموظفین الجدد لسیاسات الشركة واللوائح الداخلیة .-
  الرد على استفسارات الموظفین فیما یخص الموارد البشریة، وضمان أن یتم حلها .-
  التنسیق بین اإلدارة ومواقع العمل الخارجیة فیما یتعلق باألجازات والتعیینات والسلف ، التأمینات-

             اإلجتماعیة ، وكافة األوراق الخاصة بشؤون الموظفین .
   القیام بأي أعمال أخري قد تسند لي من مدیر عام الموارد البشریة-

 
 -العمل بشركة محمد عمر كابلي التجاریة  كمنسقة مبیعات ومسؤولة خدمة عمالء بقسم التسویق.

  في الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ و لدي خبرة باألعمال الیومیة التالیة
 الرد على استفسارات العمالء-
 القیام بالحمالت التسویقیة-
  العمل على جرد العهد واألرشفه لها-
  العمل على برنامج Sage ERP للمبیعات بشكل ممتاز-
 العمل لفترة بسیطه مع قسم المالیه واالستعداد التام لتعلم اي جدید.-

 
 اللغات:

 اللغة العربیة - ممتاز
  اللغة اإلنجلیزیة - جید

 
  مالحظة: من ذوي االحتیاجات الخاصة / إعاقة خفیفة

 
 


