
ايبيك إلستشارات الموارد البشرية

تحولتوجيهتوظيفاستشارات
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؟

من نحن

ايبيــك شــركة ســعودية بخبــرات وممارســات وشــراكات عالميــة متخصصــة فــي 

إستشــارات وتأســيس وتطويــر المــوارد البشــرية فــي مختلــف القطاعــات.
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رسالتنا
تقديــم حلــول استشــارية وتطويريــة مرنــة مبنيــة علــى البيانــات وأفضــل الممارســات 

مصممــة خصيصــا وفــق األهــداف واالحتياجــات الفعليــة لــكل عميــل.

قيمنا األساسية

الوضوحالتميزالشفافيةاألمانة

رؤيتنا
قيادة القطاع االستشاري المحلي لتنمية وتطوير الموارد البشرية.
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التحول
الرقمي

التأسيس
والتنظيم

خدماتنا

االستقطاب 
والتوظيف

التوجيه
المهني
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نســــعى فــــي ايبيــك مــن خالل فريقنــــا اإلستشاري المنــوع الخبــــرات والمهارات إثراء 

ممارســــات المـــوارد البشـرية عبـر تأسـيس وتطويـر إدارات المـــوارد البشـرية عبـر حزمـة 

مـن الخدمات التأسيســـية والتطويريـة منهـا:

التأسيس والتنظيم

استراتيجية الموارد البشريةالهيكل التنظيمي السياسات واإلجراءات واللوائح

مصفوفة الصالحياتتخطيط القوى العاملة

مراجعة وتقييم الممارسات

هيكل الرواتب والمستحقات

تقييم ومؤشرات األداءنظام الحوافز والمزايا
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مـــن مـــا يميز حلولنا لالستقطاب والتوظيف هـــو الجـــودة فـــي ربـط المرشـــحين بالمهـن 

المناســـبة وذلـــك لضمـــان اســـتقرار الموظـــف فـــي بيئـــة العمـــل وتقليـل مـــدة التعلـم 

واإلندماج ممـــا يســـاهم بشـكل كبيـــر فـي تقليـل التكلفـة ورفـع الكفـــاءة وزيـادة الرضـا 

الوظيفـــي، عبــر حلــول شــاملة منهــا:

االستقطاب والتوظيف

تطوير بطاقة الوصف الوظيفيتحليل االحتياج اإلعالن الوظيفي والنشر

التقييم السلوكي والمهنيالفرز

المتابعة والتوجيه

إجراء المقابالت

تأهيل الموظف الجديدإجراءات التعيين
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نظام إدارة المواهب

نحــن ال نســاعدك فقــط فــي تأســيس وتطويــر ممارســات وسياســات واســتراتيجيات المــوارد 

البشــرية، ولكــن نســاعدك فــي تحويلهــا إلــى رقميــة لتســهيل متابعتهــا وتنفيذهــا وصنــع 

ــي  ــا الوظيف ــين الرض ــي تحس ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا يس ــة. مم ــر دق ــريعة واكث ــرارات س ق

ــا للتحــول الرقمــي: واإلنتاجيــة وتحقيــق نمــو مســتقر ومســتدام. مــن حلولن

التحول الرقمي

نظام االستقطاب والتوظيفالنظام الشامل للموارد البشرية نظام تقييم األداء

نظام التدريبنظام الحوافز والمزايا نظام اإلتصال الداخلي

نظام الخدمات الذاتيةنظام الرواتب والمستحقات
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يعمــــل قطــــاع االعداد والتأهيــــل فــي ايبيــك علــى خلــق وتنميــــة المهــارات الوظيفيــة 

ََ والقياديـــة مـــن خـــال حلـــول تحليلية وخطط تنفيذية معـــدة خصيصـــا بواســـطة نخبـــة مـــن 

القـــادة والمختصيـــن فـــي المجـــال و بشـــراكة مـــع جهـات محليـــة وعالميـة لخلـــق وتطويـر 

قـــوة عمـــل قـــادرة علـــى قيــــادة مســــتقبل األعمال وذلــــك عبــــر عدة مبادرات منها:

التوجيه واإلرشاد

جلسات النقاش واإلثراءورش العمل جلسات التوجيه الفردية

التوجيه على رأس العملدعم الشهادات المهنية التقييمات السلوكية

برامج التطوير الوظيفيبرامج التطوير القياديتطوير المسار المهني
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عمالؤنا سعدنا بالعمل معهم



0539236148واجهة الرياض، طريق المطار، الرياض، 13414 0118274264

info@epec.comwww.epec.sa


