تطبيقنا مقر عملك
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العمل عن بعد

مزود معتمد لخدمة
العمل عن بعد

برنامج العمل عن بعد
هــو برنامــج يقــوم فيــه أصحــاب المنشــآت بتوظيــف ومراقبــة الموظفيــن اإلكفــاء مــن منازلهــم مشــكلين
لــه إنتاجيــة مســاوية للموظــف التقليــدي وبمنافــع إضافيــة ذات انعــكاس إيجابــي علــى االقتصــاد الســعودي
بشــكل عــام وعلــى الشــركات واألفــراد بشــكل خــاص.

تهدف خدمة العمل عن بعد التي تقدمها شركة ميادر المحدودة إلى األتي:
المنشآت المحلية

رفــع نطاقاتهــم بنســب ســعودة حقيقيــة مــن خــال توظيــف األكفــاء للعمــل عــن بعــد مــن جميــع مناطــق
المملكــة مــع توفيــر تكلفــة إنشــاء مقــر للعمــل.

الشركات الدولية

إنتقــاء كفــاءات ســعودية تحمــل مؤهــات متخصصــة مــن جميــع مناطــق المملكــة دون الحاجــة إلنشــاء فــروع
فــي المملكــة العربية الســعودية.
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الرؤية

مزايا العمل عن بعد

أن نكون الشركة السعودية الرائدة في تفعيل دور الموظف السعودي المؤهل من خالل تقديم خدمات
متكاملة الحلول للعمل عن بعد.

الرسالة

المساهمة في تحقيق أهداف العمل لعمالئنا بأقل التكاليف التشغيلية الممكنة.

يتم تقديم العمل عن بعد كحل لمساهمته في نمو

المجتمع السعودي

القطاع الخاص

األفراد

وتتركز أهم مزاياه فيما يلي

للمجتمع السعودي

زيادة أعداد المستثمرين األجانب.
رفع مستوى توطين الوظائف.
زيادة نسب القوى العاملة القابلة للتوظيف.
تقليل نسب البطالة.

لألفراد

إشراك المرأة في عجلة التنمية.
دعم توظيف ذوي االحتياجات الخاصة.
توفير فرص عمل للعاجزين عن الحضور لمقر العمل.
تمكين السعوديين المؤهلين في المناطق النائية
من العمل دون الحاجة منهم للتنقل.

للقطاع الخاص

رفع نسب السعودة للمنشأة.
توفير تكلفة إنشاء مقر للعمل.
تخفيض تكاليف تشغيل الموظف الواحد بما ال يقل عن .%35
إمكانية االستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
إمكانية االستفادة من المؤهلين من كافة مناطق المملكة.
إضافة الموظف في التأمينات االجتماعية.
تحديد أوقات للعمل دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.
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االستشارات

تقدم شركة ميادر حلول متكاملة لعمالئها

 1تقديم الخيارات األفضل للمنشآت المقبلة على تعيين موظفين عن بعد.
 2تقديم استشارات في برامج هدف لدعم المنشآت.
 3تقديم العقود االسترشادية الخاصة بالعمل عن بعد بين الشركة وموظفيها.

التطبيق اإللكتروني للعمل عن بعد
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وصول سهل لجميع خيارات التطبيق.
دعم للغتين العربية واإلنجليزية.
تمكين المدراء في المنشأة من متابعة األعمال واالنتاجية.
إرسال المهام واستقبالها بين الموظفين ومدرائهم عن طريق التطبيق.
متابعة مستمرة على مستوى أداء الموظفين وإرسال تقارير دورية.
اضافة عدد ال محدود من المهام والمشرفين على كل مهمة.
دعم لتشغيل الموظفين بنظام الدوام الكامل والجزئي.
تحديد اي وقت للعمل دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي.
دعم فني متواصل . 7/24

الترشيح واإلستقطاب
توفر ميادر مرشحين مؤهلين من جميع مناطق المملكة من خالل
 1قاعدة بياناتها الخاصة.
 2المتعاونون المحليين في مجال اإلستقطاب والتوظيف.
 3البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
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المنهجية
تحديد احتياجات وتفضيالت العميل ودراستها.
االتفاق مع العميل على مستوى الخدمة.
توقيع اتفاقية العمل عن بعد.
استالم الوصف الوظيفي لكل الشواغر المطلوبة.
تصفية المرشحين وعرضهم على العميل.
البدء في عملية التوظيف.
متابعة العاملين عن بعد وإرسال التقارير الدورية حتى انتهاء مدة العقد.
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تقدم ميادر مرشحين مؤهلين للعمل عن بعد لعمالئها وفق أعلى مستويات الجودة
في القطاعات التالية

مراكز االتصال

الترجمة

إدخال البيانات

الدعاية واإلعالن

إدارة المحتوى

إدارة المواقع اإللكترونية ووسائل التواصل اإلجتماعي
المبيعات اإللكترونية

تقنية المعلومات

تصميم وتطوير المواقع والمطبوعات
األعمال المكتبية والسكرتارية

المراجعات اللغوية واإلمالئية

الصحافة واإلعالم
األعمال المحاسبية والمالية
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االستشارات اإلدارية والقانونية
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