AMBE
CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
GOVERNMENT APPROVED RECRUITING AGENCY

محتويات
1
2
3
4
5
6
7
8

المقدمة
الخدمات
شبكة االتصال
فلسفة
دراسة حالة
المشاريع الرئيسية
مصداقية
منك عمالء

أمبي
خبراتنا
البحث العالمي
التخطيط إستراتيجية
المشاريع التي تمت معالجتها
أنواع من المشاريع
عمالئنا
عمالئنا

 .1المقدمة

الصناعة و لتخصصات
العمليات والصيانة
الطاقة الكهربائية
إدارة المرافق والخدمات
إدارة كولكوتا،
إدارة األصول
إدارة المطار
دوك وإدارة الميناء
الزراعة والمناظر الطبيعية
لطيران و اللوجستية
حسن الضيافة
التجزئة واالتصاالت

الخلفية
جذورنا

سونيل كوشار تأسست الشركة في عام السيد:: .
 1992مع مكتبنا الرئيسي في مومبي ومكاتب فرع في دلهي،
تشناي و تشانديغاره والمقيمين الحضور في جوالندهار ،جايبور،
.كوتشين ،هيدراباد البنغال والبنغالور .إدارة األمن
معتقداتنا :نحن نؤمن بأن السرية هي
في التعرف على تناسب تماما بين الناس
والتعيينات ووضع المرشحين في الوظائف
التي تتطابق مع مهاراتهم األساسية
والقدرات والعاطفة والخبرة ضمان أن
العمالء الحصول على الشخص المناسب
للحصول على الوظيفة الصحيحة .فارما &
لهيئة الهندسية و غاز

:قاط القوة لدينا

نجاحنا قد بنيت على مدى سنوات على
رؤيتنا لدينا في ديناميكيات الناس الشركات ومتطلبات القيادة
الخاصة بهم

:خبرتنا
تورنكي و بولك التوظيف •
تنفيذ المشروع الحصري •

 .1المقدمة

بدء مهنته في التوظيف كحاملي1 9 7 7 : .

•

أسست أمب في مومبي مع قوة فريق من  6الموظفين • 1992 :

مؤسس

تحقيق دوران من حول  500شخص في السنة األولى.

ضمن سبان عقد ،مع كل العمل الجاد وفريق 1993 - 2002 :

•

الدعم ،أمب كان قادرا على نشر شبكتها في أجزاء أخرى من البالد،
مما يجعل قوة الفريق أكثر من  100موظف وتوجيه دوران السنوية
من  3000إلى  3500الناس.
عن طريق البحث أمبي حصلت على االعتراف األول • 2003 :

عن موقفها بين أعلى  10االستشاريين ،مرتبة حسب غوفت .الهند.

لقد وسعنا عملياتنا على الصعيد العالمي من • 2 0 0 4 - 2011 :

خالل ارتفاع  350قوة فريق

مع سجل كسر التحول من • 2012 - TODAY : 10،000

الناس أمبي تم ترتيبه بين أعلى  3في الهند.

السيد .سونيل كومار كوشار

خدمات
عالمي تجنيد
زعيم

الفريق
إدارة ميد ،مكتب العودة و سيت

التوظيف الموظفين


التقييم الفني واختبار التجارة



قوة الفريق30:



التحويل السنوي+1،500 :

•البحث التنفيذي وقيادة الرأس
 اإلدارة العليا والتنفيذ
التنفيذي


تقييم علم النفس

قوة العمل
المشرفون والمهارة وغير المقنعة
•
التوظيف التوظيف
• التقييم الفني والتجارةاختبار
• قوة الفريق125 :
• تحويل سنوي+9،500 :

2.

خدمات
غلوبال االستعانة بمصادر خارجية | التدريب واالستشارات
االستعانة بمصادر
خارجية

التدريب واالستشارات

لتدريب المهني •
الصحة والسالمة -
اللوجستيات والمخازن -
األمن -
مسكن وغير محجوز-

استشارات الموارد البشرية
االستشارات اإلدارية

 :الصناعة •
الهندسة والبناء -
النفط والغاز -
التجزئة -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -
األمن -
التدريب واالستشارات -

•وحدات
عقود التوظيف االستعانة بمصادر خارجية -كشف رواتب و االدارة

2.

شبكة االتصال
المرتبطين
المملكة المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
المملكة العربية السعودية
الكويت
نيبال
بنجالديش
سري لينكا
الفلبين

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهند
مومباي •
دلهي •
تشيناي •
شانديغار •
كوشين •
جالندر •
جيبور •
كلكتا •
حيدر اباد •
بنغالور •

3.

فلسفة
الشعب المناسب للفرصة المناسبة
•

االختيار النهائي والوحيد نحن نؤمن بأن
السرية تعترف بوجود تطابق تام بين
األشخاص ومتطلبات العمل وتوفير
المرشحين في الوظائف التي تلتقي بهم

تحديد الهوية  -تحليل

المرشح الجيل  -رئيس
مطاردة قاعدة البيانات  /اإلعالنات /
بوابات العمل
بري-سكرينينغ  -تليفونيك /

مهارات أساسية
قدرات
شغف

•
•

إنترنيت  /بيرسونال
التقييم  -االختبار والتقييم
مراجعة المرجع
بري-بروجيكت أورينتاتيون & تقييم
ختيار النهائي و أون-بوارد

تجربة
ضمان أن العمالء الحصول على الشخص المناسب لوظائفهم
مراكز اختبار التجارة مع المعدات الحديثة وأحدث E-كوم هو كفتنا لتوريد األشخاص
المناسبين التي مساعدة العمالء تسليم مشاريعهم قبل الموعد النهائي في العديد من
المؤسسات

4.

4.

فلسفة

دينا فريق فني :لدينا فريق كبير من حوالي  30رئيس المدافعون و المستأجرون و 30
االستشاريين الفنيين (المدنية ،الميكانيكية ،الكهربائية ،والضوابط ،مراقبة الجودة،
الصحة والسالمة الخ) التي يرأسها بناء المدير العام ودعمها من قبل مشروع كبار مدير،
مهندس مشروع أقدم و ترادس فوريمان .أنها يمكن أن تفعل التقييم الفني ،مصدر ،التجارة
اختبار و شورتليست مرشح.

فريق
يرعون
الوقت
تذكرة

العمل لدينا :فريق من حوالي  150المنسقين الخبرةوموظفي الدعم اآلخرين الذين
مسؤوليات مختلفة وجنبا إلى جنب ،والعمل بشكل آمن لضمان التنسيق واإلجراءات في
المناسب على جميع الجبهات تدعمهم .لدينا فرق منفصلة عن تأشيرات ختم تأشيرة،
ونزول من المرشحين لدينا.

قوتنا :لدينا معرفة كيف ،والموارد والقدرة على تنظيم
ماس وتدير التحويالت الرئيسية ويمكن أن تغطي العديد من المواقع سيمولتانانيلي وتنظيم
مقابالت في أجزاء كثيرة من الهند ونيبال وباكستان وبنجالديش وسري النكا والفلبين في نفس
الوقت .لدينا في الماضي ويمكن اآلن تنفيذ عمليات اختيار وتعبئة حوالي  5000شخص في شهر
واحد .لقد قمنا بمناولة هذه الجمود التجنيد والتسهيالت الجماعية قبل بعض عمالئنا وحصلنا
على المعرفة المطلقة والسيطرة في تنظيم حمالت التعويض هذه.

حتى الميعاد : 2004 -إطار زمني

دراسة الحالة 5.

مشترك مشروع في أرابتك | بيسيكس |سيمسيغ برج خليفة:

دوباي أوبيرا هاوس :سك
برج فيستا األبراج :سك
فندق برج العنوان :أرابتيك
كونستروكشيون
دبي مول :مشروع مشترك للمشروعبواسطة
سك | دتكو بالفور بيتي
دوباي مول إكستنسيون :دوتكو
بالفور بيتي
دوباي فونتين B K :غولف
سوق البحار :آل نابوداه لينغ
أولد تون :آل نابوداه لينغ

بوليفارد بالزا :سامسونج

دونتون برج خليفة  -دبي
وقد تم إطالع هذا المشروع على مختلف
المقاولين من قبل إعمار ،ابتداء من عام
.2004
كما كنا نعمل مع شركات البناء األعلى في
اإلمارات العربية المتحدة،
.

دراسة الحالة
اإلطار الزمني :شباط (فبراير) - 2015
حتى اآلن
قيمة المشروع 6 :مليارات دوالر أمريكي
التحدي :جميع التوطين تم الموافقة عليه مسبقا من قبل
الكونسورتيوم لمطالبهم المباشرة والمقاولين الفرعية التي تتطلبها
أكثر من  15شركة في مختلف التخصصات لتشييد هذا
المشروع.
متطلبات القوى العاملة :كبار
وموظفي الموقع ،الفنيين والعمال
المهرة وغير المخدرة.
قوة الفريق الداخلي+150 :
ميلستون :كنا أحد شركاء التوظيف الرئيسيين للمشروع
ومعالجة أكثر من  ٪55من القوى العاملة .

كارباال ريفينري
تم منح هذا المشروع من قبل سكوب إلى كونسورتيوم كوريا
 SKو  E&C, GS E&Cالجنوبية هدغسك تتولى هيوندي
E&C.

5.

المشاريع الرئيسية 6.
التنمية الحضرية
دونتون دبي
 Jجميرا بيتش ريزيدنسز دبي موتورسيتي
► ياس مارينا ديفيلوبمنت
► آل غورم
آل راحا بيتش ديفيلوبمنت  -جزيرة السعديات

األبراج المرتفعة
برج برج خليفة • برج المملكة
أدرس هوتل تاور ► آل فاتتان تويرس
أبراج بالزا بوليفارد
جومريا ،دفع مركب إلى البحر،
تويرس
■ برج إنفينيتي  -برج الفهرس

المشاريع الرئيسية 6.
الفنادق
فندق رويال أتالنتيس
فندق أتالنتيس فندق برج العرب فندق قصر
اإلمارات باالزو فيرساتشي فندق برج
العنوان فندق آل غورم ريسورت فندق ياس
مارينا

الرعاىة الصحية
مركز كليفالند سيدرا للبحوث
مراكز
مول دبي
<دوباي مال إكستنسيون> سوق البحار،
ياس مارينا مال

المشاريع الرئيسية 6.
راسينغ سيركويتس & ستاديومز مترو و رايلواي
► ياس مارينا فورموال  >1دوباي مترو
ياس مارينا فورموال 1
دوباي أوتودروم
الملك عبدهللا ستاديوم
ياس مارينا فورموال  >1دوباي مترو
دوباي مترو

دوباي مترو
►
دوها مترو
>

الرياض مترو
إتيهاد ،سكة حديدية

المطارات محطةدبي
3

المشاريع الرئيسية

محطة أبوظبي ميدفيلد
 .مطار الدوحة الدولي
مطار جدة مطار مسقط

النفط والغاز
كربالء مصفاة الكويت محطة الغاز
الطبيعي المسال الجديدة وقود نظيف
شويبة مصفاة راس لفان مشروع هبشان
بروسيس بالنت مشروع غاز واسط جيزان
تصدير ريفيري رابي بتروكم راس تانورا
غاس بالنت

6.

مصداقية7
•المملكة العربية السعودية
مجموعة بن الدن السعودية •
أرابتيك كونستروكشيون •
دريك & سكول الدولية •
مقاوالت السعد العامة •
إل سييف كونتراكتينغ •
نيسما و بارتنرز •
مجموعة الشرقاوي •
إمباور التعاقد •
سبك •
 MMGمجموعة السويدي •

•اإلمارات العربية المتحدة

أرابتيك كونستروكشيون •
دريك & سكول الدولية •
• EFECO
مجموعة النبودة •
مجموعة دتكو •
مجموعة الرستماني •
مجموعة ترانسغوارد •
خرافي الوطنية •
كاباني البناء •
غلفار للهندسة والمقاوالت •
• NSCC

•لدينا عمالء منك
• CCC
بيسيكس كونستروكت •
مجموعة ليتون •
هاك الدولية •
بالفور بيتي •
سينوبيك إنغنيرينغ •
 C & Tسامسونغ •
سك الهندسية والبناء •
غس الهندسية والبناء •
ديليم إندوستر •
وينتيش الهندسة والبناء •
امبرغلو •
فولتاس •

•لدينا عمالء منك
• CCC
بيسيكس كونستروكت •
أرتشيرودان البناء •
مجموعة ليتون •
هاك الدولية •
بالفور بيتي •
أوراسكوم كونستروكشيون إندستريز •
أد آدمز التعاقد •
 C&Tسامسونغ •
سك الهندسية والبناء •
غس الهندسية والبناء •
•

امبرغلو •
تايلور وودرو •
شابورجي بالونجي •

مصداقية
الكويت

•دولة قطر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أرابتيك كونستروكشيون
دريك & سكول الدولية
مجموعة الخياط
أورباكون البناء
مجموعة هك
مجموعة الفردان
مجموعة الدرويش
مجموعة كات
مجموعة تيسير
شركة البناء والتطوير
صناعات الغانم
غلفار للهندسة والمقاوالت
الشركة المتحدة للتنمية
برهان الدولية
شركة قطر للبناء
NSCC

• أرابتيك كونستروكشيون
• مجموعة خرافي الوطنية
• مجموعة البناء المشترك
• HEISCO
• آل مير تيشينكال سيرفيسز
• يورك إنترناشونال
• فينيسكو إنتل للتجارة العامة &
• المقاوالت
• شركة ضوابط الكويت
• شركة مزان القابضة

•لدينا عمالء منك
•CCC
• سامسونغ T & C
• سك الهندسية والبناء
• غس الهندسية والبناء
• ديليم إندستريال كو
• الرسون & توبرو

•لدينا عمالء منك
•CCC
• بيسيكس كونستروكت
• أرتشيرودان البناء
• مجموعة ليتون
• لجنة االتصاالت الفدرالية فومينتو
دي كونستر
• أد آدمز التعاقد
• سامسونغ T & C
• سك الهندسية والبناء
• غس الهندسية والبناء
• امبرغلو •
• فولتاس

•البحرين
• غز غروب
• شركة أحمد منصور العالي
• محسن حاجي علي غروب
• سامسونغ T & C
• سك الهندسية والبناء
• غس الهندسية والبناء
•

7.

مصداقية
سلطنة عمان
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العراق

مجموعة الخليلي
مجموعة األنصاري
مجموعة الحسن
آل توركي إنتربريسس
مجموعة سهيل بهوان
مجموعة شاكسي
غلفار للهندسة والمقاوالت
ناغارجونا البناء
شركة راديك لالنشاءات
OMZEST
سوجكس

•سك الهندسية والبناء
• غس الهندسية والبناء
• هيوندي غس سك المشاركة فينتيور
• أرتشيرودان البناء
• هاك الدولية
•

الجزائر
• سامسونغ T & C
• كايي البناء
• شابورجي بالونجي

•لدينا عمالء منك
• CCC
• بيسيكس كونستروكت
• ASTALDI
• مجموعة أتيال دوغان
الرسون & توبر

كازاخستان
• CCC
• غس غلوبال بتروبروجيكتس
خدمات

أذربيجان
• CCC

•تركمانستان
• CCC
• سكاي البناء والتعاقد

7.

مصداقية
ريدي ميكس & بريكاست

f

•
•
•
•
•
•
•

الداخلية و جوينيري

خرسانة بينالدين السعودية
النبودة
قطر بيتون
يونيتيد ريدي ميكس
أورباكون بريكاست
اإلمارات بريكاست
راك بريكاست

مف & بالنت
بيسيكس بالنت
• مصنع النبودة
• سك بالنت
• أورباكون بالنت
• أد آدم
• مصنع دتكو

O
• إجار كرينز •
• WOLFFRAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ديبا الداخلية
مجموعة ديبا الصناعية
ديبا البركة
كارارا الشرق األوسط
ليندر الشرق األوسط
إلديار لصناعة األثاث
بينو ميروني اليخوت الداخلية
الداخلية غرينلين
دوتشكو الداخلية و جوينيري
الحجر الطبيعي والرخام
ألسا أبولو كيتشيسن
أفاتار إنتيريورس
زبرانو وود وركس
األعمال الخشبية وودس
كالسيك قصر الداخلية
الموفق جوينيري
هينس التصميم الداخلي

العقارات •

مجموعة ميدان
• داماك بروبيرتيز •

7.

مصداقية
الصلب والتصنيع
• قطر ستيل
• زاميل ستيل
• كويك ستيل
• صناعات المؤيد ستيل
• ونجر ستيل
• المؤسسة العامة للتقاعد

شيب ريبايرس

•
•
•
•
•
•
•
•

إجابة فم
إداما فم
إفس فم
ماب فم
خرافي الوطنية
 B Kغولف
كوفيلي بيسيكس
خدمات سبيدي

•

• HEISCO
• شركة البحرين إلصالح السفن
• القائد السفينة إصالح والهندسة البحرية •

لرعاىة الصحية
• أبو ظبي للخدمات الطبية
• مستشفى موسات الجديد

O

إدارة المرافق

إدارة المطاعم و
الضيافة قرية العمال
• قرية الراحة
• قرية هيرماس
• خان فود
• بالما هوسبيتاليتي
• غودي الضيافة

•

7.

عمالء منك 8.

الهند
• فولتاس
• شابورجي بالونجي
• الرسون & توبرو
المملكة المتحدة
• بالفور بيتي
• تايلور وودرو
اليونان
• سك
• أرتشيرودان البناء

•

كوريا الجنوبية
•هيوندي C & E
• سك C & E
• غس C & E
• هيوندي غس سك المشاركة فينتيور
• سامسونغ T & C
• ديليم إندستريال
• وينتيش C & E
• ووليم بالنت C & E
• S-تانك C & E
• يسونغ بالنت
• كوكج بالنت

ديك رومي
بلجيكا
• بيسيكس كونستروكت

إسبانيا

يطاليا
• فك فرمينتو دي كونستر

أستراليا
• مجموعة ليتون

• مجموعة أتيال دوغان
• كايي البناء
• تروي الهندسة واالستشارات
• ينغوين البناء •

• امبرغلو
• األسطل

هولندا
• هاك الدولية

شكرا!
نحن و رسكو؛ ل عراقة لجميع عمالئنا الكرام لدعمهم والثقة
أنهم قد ظهرت في الواليات المتحدة ،التي عملت كورنرستون
في نمونا.
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