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الخدمة الرئيسية

يالموارد بعملياتالتعهد • ةالبشر

بالكاملمؤتمتةأداءبيئةتوفب  •

دعم القرارات الحساسة المتعلقة •

ية عىل مستوى األ فراد بالموارد البشر

قيات، االنه اءمثل التعيينات، البر

Business OutsourcingProcess
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ي 
النهج الفن 



ية مؤتمتة ومتكاملة وسحابية تمتع بموارد بشر

10

09

06

03

02

استشارات عمالية عامة
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إدارة التوظيف إلجراءات الجزائية

ي ةعمليات الموارد البشر

إدارة األداءالخدمات الذاتية

إدارة التدريب ونية الحكومة اإللكبر

إدارة رحالت العمل



ية خدمات الموارد البشر

بروفايل الموظف تسجيل الموظف الجديد
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الخالصة
يةبتعهيد عمليات الموارد البشر •

ديات واثقون أننا نستطيع أن نتجاوز التح
اكة مع العميل ونكون جاهزين للشر

ندعم جهود العميل لتحسي   
إنتاجيته ورض  موظفيه

ية• توفب  برنامج موارد بشر

مةتدريب المستخدمي   عىل الخد•



بعض عمالئنا



تواصل معنا

s@eHR.sa :ايميل
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